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  ПРОТОКОЛ 
 

№ 2 
 

Днес 06.02.2020 г. от 10:10 ч. се проведе заседание на ПК „Финанси 
и бюджет“. 

 
  На заседанието присъстваха:   

Бранимир Балачев – Председател на комисията 
  Ахмед Ахмед 
  Венцислав Сивов 
  Деян Пейчев 
  Йордан Павлов 
  Красен Иванов 
  Людмила Колева - Маринова 
  Марица Гърдева 
  Мария Ангелова – Дойчева 
  Мартин Златев 
  Светлозар Чорбаджиев 
  Станислав Иванов 
  Стефан Станев 
  Стоян Попов 
  Христо Атанасов 
  Щериана Иванова 
  Янко Станев 

 
  Отсъства: Цончо Ганев 

 
         Присъстваха още: Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 
– Варна,  доц. Антоанета Цветкова – председател ПК „Наука и 
образование“, проф. д-р Анелия Клисарова – председател ПК 
„Здравеопазване“, Димитър Чутурков – Председател на ПК „Култура и 
духовно развитие“, Генадий Атанасов – Председател на Пк „Младежки 
дейности и спорт“,  Нора Момчева – секретар на Община Варна, Стефка 
Господинова – Директор на дирекция „Финанси и бюджет“, представители 
от дирекция „Финанси и бюджет“, Даниела Димова – директор на 
Театрално – музикално продуцентски център – Варна, Вера Стойкова – 
директор на „Държавен куклен театър“ – Варна, флотилен адмирал Боян 
Медникаров – началник на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, управителя на 
ДКЦ „Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД д-р Людмил Цветков 
- управител на ДКЦ „Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД, 
Пламена Николова – репортер в Медия груп 24 ЕООД, Георги Костов – 
управител на „Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“, 
Мария Генчева – представител на СНЦ „Културно пространство“, Божидар 
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Венков – управител на „Мед консулт“, Невяна Троянска - издател на Венис 
груп, Руслан Йорданов – управител на Роял Комюникейшън, г-жа Веселина 
Савова – управител на Информационна агенция „ВИ ЕС МЕДИА“, Велина  
Марковска –  представител на Медицински университет „Проф. Параскев 
Стоянов“,  Лиляна Трънкова –  кореспондент на „ПРО НЮЗ България“ АД,  
Десислава Василева – репортер в Радио „Фокус“ – Варна, Нася Атанасова – 
управител на ТВ „Черно море”, Наталия Господинова – Главен редактор на 
Дарик радио – Варна, Даниела Фархи – кореспондент  на Труд медиа ЕООД 
и адв. Деяна Стефанова – адвокат довереник на Общински съвет – Варна.  

 
Председателят на ПК „Финанси и бюджет“ предложи 

заседанието да протече при следният  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

        1. Разглеждане на предложения от Кмета на община Варна с рег. № 
РД20001428/22.01.2020 г. и  №РД20001428ВН-001ВН/22.01.2020 г., 
относно обсъждане и приемане на проектобюджета на Община Варна за 
2020 г. 

1.1.  Разглеждане на писма от Театрално – музикално продуцентски 
център – Варна  с рег. № РД19020765ВН/04.11.2019 г. и 
№РД20001921ВН/28.01.2020 г., и от Държавен куклен театър – Варна с рег. 
№ ОС20000017ВН/08.01.2020 г. и № ОС20000069ВН/28.01.2020 г. и писмо 
от ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № РД20001921Вн-
001ВН/04.02.2020 г., относно предоставяне на гориво за календарната 2020 
г.  за нуждите на културните институти. 

1.2. Разглеждане на писмо от проф. дин Казимир Попконстантинов  с 
рег. № РД19010357ВН-003ВН/27.01.2020 г., относно  предоставяне на 
средства за проектиране, консервация и реставрация на археологически 
обект „Княжески манастир „Света Богородица“.  

1.3.Разглеждане на писмо от  флотилен адмирал Боян Медникаров – 
началник на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ с рег. № 
РД20002201ВН/30.01.2020 г., относно осигуряване на финансови средства 
за завършване на храм „Свети Николай“. 

1.4. Разглеждане на писмо от управителя на „Специализирана болница 
по акушерство и гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - 
Варна“  ЕООД с рег. № РД20001609ВН/24.01.2020 г., относно 
необходимост от допълнителни финансови средства за обект „Пристройска 
на външния асансьор към болницата. 

1.5. Разглеждане на писмо от д-р Красимир Петров – Изпълнителен 
директор на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД с рег. № 
РД20001836ВН/28.01.2020 г., относно осигуряване на средства за 
закупуване на нов рентгенов апарат за нуждите на Мултипрофилното 
спешно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 
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1.6. Разглеждане на писма от Саша Топчов – изпълнителен директор 
на Баскетболен клуб „Черно море Тича“ с рег. № 
РД19022274ВН/27.11.2020 г. и № РД19022274ВН-003ВН/05.02.2020 г., и от 
ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № РД19022274ВН-
002ВН/03.02.2020 г., относно осигуряване на финансиране на мъжки 
представителен отбор и детско – юношеска школа на Баскетболен клуб 
„Черно море Тича“. 

1.7. Разглеждане на писма от Даниел Манев – председател на СККС-
Варна, Румен Димов – Председател на Ездови клуб „Ангард и Жечо Жеков 
– Председател на Спортен клуб – Хан Кубрат с рег. № ОС19000763ВН-
002ВН/03.02.2020 г. и писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № 
ОС19000763ВН-002ВН/03.02.2020 г., относно осигуряване на финансиране 
за провеждане на спортни турнири по случай Тодоров ден и 
Републикански турнир по прескачане на препятствия.   

1.8. Разглеждане на писма от „Дружеството на инвалидите – Варна“ с 
рег. № ОС19000744ВН/05.12.2019 г. и писмо от ПК „Транспорт“ с рег. № 
ОС19000744ВН-001ВН/03.02.2020 г., относно предоставяне на 5 броя 
абонаментни карти за целия градски транспорт за нуждите на 
„Дружеството на инвалидите – Варна“. 

  1.9. Разглеждане на предложение от Наталия Чешмеджиева – 
директор на „Радио Варна“ с рег. № РД19016154ВН/29.08.2019 г. и писмо 
от ПК „Младежки дейности и спорт с рег. №РД19016154ВН-
001ВН/03.02.2020 г., относно предложение за съвместна работа между 
община Варна,  Радио Варна в областта на културата и обществения живот. 

1.10. Разглеждане на предложение от Кирил Налджиев – управител на 
Медия груп 24 ЕООД с  рег. № РД19023300ВН/10.12.2019 г. и писмо от ПК 
„Култура и духовно развитие“ с рег. № РД19023300ВН-001ВН/05.02.2020 
г., относно отразяване на културни, спортни и други значими събития на 
Община Варна. 

1.11. Разглеждане на предложение от Георги Костов – управител на 
„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“ с  рег. № 
РД19023565ВН/12.12.2019 г. и писма от ПК „Младежки дейности и спорт с 
рег. № РД19023565ВН-001ВН/03.02.2020 г. и от ПК „Култура и духовно 
развитие“ с рег. №РД19023656ВН-001ВН/05.02.2020 г, относно отразяване 
на културни, спортни, социални и други значими събития на Община 
Варна. 

1.12. Разглеждане на писмо от Преслава Паунова – директор 
„Реклама“ – Външни комуникации на „ПРО НЮЗ България“ АД с рег. № 
ОС2000059ВН/24.01.2020 г. и писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ 
с рег. № ОС20000059ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно   популяризиране на 
Община Варна и и представяне на възможностите за туризъм. 

1.13. Разглеждане на предложение за съвместна дейност от Нася 
Атанасова – управител на ТВ „Черно море” с рег. № 
ОС20000062ВН/27.01.2020 г. и писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ 
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с рег. № ОС20000062ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно продължаване на 
сътрудничество за реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ „Черно 
море” – „Европейска Варна”. 

1.14. Разглеждане на предложение от Наталия Господинова – Главен 
редактор на Дарик радио – Варна с  рег. № РД20001739ВН/27.01.2020 г. и 
писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № РД19023300ВН-
001ВН/05.02.2020 г., относно съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на 
Дарик радио, Община Варна и Общински съвет – Варна. 

1.15. Разглеждане на писмо от Кристина Николова – директор 
„Реклама“ на Труд медиа ЕООД с рег. № ОС20000061ВН/27.01.2020 г. и 
писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № ОС20000061ВН-
001ВН/05.02.2020 г.,  относно представяне на инфраструктурни проекти и 
дейностите в образованието. 

1.16. Разглеждане на предложение от Ангел Стефанов – управител на 
СНЦ „Културно пространство“ с  рег. № ОС19000725ВН/28.11.2019 г. и 
писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. №ОС19000725ВН-
001ВН/05.02.2020 г., относно отразяване на културно-историческото 
наследство и културните събития във Варна. 

1.17. Разглеждане на предложение от Иво Тодоров – управител на 
„Барометър“ ЕООД с  рег. № РД19024081ВН/19.12.2019 г. и писмо от ПК 
„Култура и духовно развитие“ с рег. №РД19024081ВН-001ВН05.02.2020 г., 
относно медийно отразяване на значими събития на Община Варна. 

1.18. Разглеждане на предложение от Божидар Венков – управител на 
„Мед консулт“ с  рег. № РД19024193ВН/20.12.2019 г. и писмо от ПК 
„Култура и духовно развитие“ с рег. №РД19024193ВН-001ВН/05.02.2020 
г., относно отразяване на дейностите на Община Варна в сферата на 
здравеопазването. 

1.19. Разглеждане на предложение от Невяна Троянска, издател на 
Венис груп с рег. № ОС20000014ВН/08.01.2020 г. и писмо от ПК „Култура 
и духовно развитие“ с рег. № ОС20000014ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно 
медийно партньорство и популяризиране на Варна.   

1.20. Разглеждане на предложение от Руслан Йорданов – управител на 
Роял Комюникейшън с рег. № ОС20000009ВН/06.01.2020 г. и писмо от ПК 
„Култура и духовно развитие“ с рег. № ОС20000006ВН-001ВН/05.02.2020 
г., относно популяризиране на събитията и туристическите услуги в 
Община Варна. 

1.21. Разглеждане на предложение от Веселина Савова – управител на 
информационна агенция „ВИ ЕС МЕДИА“ с рег. № 
РД20000182ВН/06.01.2020 г. и писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ 
с рег. № ОС20000006ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно проект 
„Публичност и прозрачност на дейността на Общински съвет – Варна“.   

1.22. Разглеждане на предложение от проф. д-р Красимир Иванов – 
ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с рег. 
№ РД19024278ВН/23.12.2019 г. и писмо от ПК „Култура и духовно 



5 
 

развитие“ с рег. № РД19024278ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно създаване 
на ежеседмична рубрика „Варна - град на младите“  в програмата на 
обществена телевизия на MU-Vi.tv. 

1.23. Разглеждане на предложение от Гергана Мечкова – управител на 
„Фокус Нунти“ ООД с рег. № РД20000482ВН/10.01.2020 г. и писмо от ПК 
„Култура и духовно развитие“ с рег. №РД20000482ВН-001ВН/05.02.2020 
г., относно реализиране на предаване „Варна на Фокус“ в ефира на радио 
„Фокус Варна“, посветено на Община Варна. 

1.24. Разглеждане на предложение от Наталия Господинова – Главен 
редактор на Дарик радио – Варна с  рег. № РД20001740ВН/27.01.2020 г. и 
писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № РД20001740ВН-
001ВН/03.02.2020 г., относно „Дарик радио на спорта 2020“. 

1.25. Разглеждане на искане от Стефан Станев – общински съветник 
в Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000082ВН/04.02.2020 г. и писмо 
от Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с 
рег. № ОС20000082ВН-002ВН/05.02.2020 г., относно  предложение за 
промени в разходната част на дейност 875 „Органи и дейности по 
приватизация“ от проектобюджета на Община Варна. 

2. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД19019989ВН-
008ВН/29.01.2020 г. и писмо от ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“ с рег. № РД19019989ВН-009ВН/04.02.2020 г., относно 
даване на съгласие и упълномощаване на кмета на община Варна да издаде 
запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, по проект „Подобряване на социалната 
инфраструктура в град Варна“, част от процедура „Изпълнение на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.
 3. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002139ВН/30.01.2020  г. и писмо от ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество“ с рег. № РД20002139ВН-001ВН/04.02.2020 
г., относно даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 
изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и 
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

4. Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19024173ВН/20.12.2019 г. и писмо от ПК „Младежки дейности и спорт с 
рег. № РД19024173ВН-001ВН/03.02.2020 г., относно даване на съгласие 
Община Варна да поеме разходите за наем на зала за спортна гимнастика 
за нуждите на Спортно училище „Георги Бенковски“. 

 5. Разглеждане на предложение от Стоян Йорданов Стоянов, 
Председател на УС на СНЦ „Местна инициативна рибарска група“ Варна 
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с рег. № ОС19000723ВН/27.11.2019 г. и писмо от дирекция „Европейски 
и национални оперативни програми“ с рег. №  ОС19000723ВН-
002ВН/08.01.2020 г., относно упълномощаване на Кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед за проект  „Изпълнение на стратегия за 
водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска 
група варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по програма за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

6. Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002161ВН/30.01.2020 г. и писмо от ВрК „Структури и общинска 
администрация“ с рег. № РД20002161ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно 
одобряване на промяна в общата численост на „Комплекс за социални 
услуги за деца и младежи“. 

7. Разглеждане на предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002158ВН/30.01.2020 г. и писмо от ВрК „Структури и общинска 
администрация“ с рег. № РД20002158ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно 
одобряване на промяна в общата численост на „Приют за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица“. 

8. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002275ВН/30.01.2020 г. и писмо от ВрК „Структури и общинска 
администрация“ с рег. № РД20002275ВН-001ВН/05.02.2020, относно 
одобряване на промени в общата численост и структура на общинската 
администрация. 

9. Разглеждане на предложение от управителя на ДКЦ „Свети Иван 
Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД с рег. № ОС19000758ВН/18.12.2019 
г. и писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № ОС19000758ВН-
001ВН/31.01.2020 г., относно разрешение за сключване на договор за 
банков кредит за погасяване на задълженията на лечебното заведение. 

  10. Разглеждане на молби от граждани, относно опрощаване на 
държавни вземания. 

  11. Разни. 
 
Който е съгласен, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 16 против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
        Колеги, предлагам да разгледаме предложения от Кмета на община 
Варна с рег. № РД20001428/22.01.2020 г. и  №РД20001428ВН-
001ВН/22.01.2020 г., относно обсъждане и приемане на проектобюджета на 
Община Варна за 2020 г. 
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Предлагам най-напред представителите на дирекция „Финанси и 
бюджет“ да представи проектобюджета на община Варна за 2020 г., тъй 
като имаше обществено обсъждане в Пленарна зала. След това всички 
председатели на постоянни комисии, които са разгледали проекта за 
бюджет в техния ресор да ни запознаят със становището на комисията, 
след което ще дам възможност за въпроси на членовете на комисията, на 
общинските съветници и на гражданите.  

Давам думата на г-жа Господинова, за да ни запознае с информацията 
за проектобюджета на  община Варна за 2020 г. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Добър ден и от мен на всички. С голямо уважение към всички 

присъстващи, това че уважават финансирането на града. Много е важно 
какви дейности, как се развива града и как всички подпомагаме този процес, 
като един от основните лостове това е бюджета на общината. Много се 
говори за бюджета на община Варна вече от два месеца. Имаше публично 
обсъждане и много се презентира с медии, граждани, с различни съвети 
консултативни към общината.  Ще обобщим основните окрупнени 
финансови показатели, които ще бъдат разгледани. Бюджета е съставен при 
спазването на всички нормативни изисквания. Огромен труд е съставянето 
на бюджета, който почти не се вижда сред гражданите. Това е труд на 
цялата общинска администрация, на всички заинтересовани граждани и 
сдружения. Освен нормативните изисквания при разработването на 
бюджета са взети предложенията на абсолютно всички разпоредители, 
както и граждански молби през годината, жалби по различните ресори 
дирекции в общинската администрация. Взети са предвид  под внимание и 
въпроси, които се обсъждаха на публичното обсъждане на бюджета. Най- 
вече анализите, които се правят  по време на съставяне на бюджета, за да 
може той да придобие тази рамка 492 млн. лв. Едни от анализите, които 
използваме при съставянето на бюджета, за да е реалистичен и балансиран  
е информацията, която я имаме налична към момента на съставяне на 
бюджета по изпълнение на бюджета за 2019 г. В момента все още сме в 
процес на съставяне на годишния финансов отчет до 21.02.2020 г., когато ни 
е законовия срок от Министъра на финансите с неговите указания. До този 
срок ще продължаваме да анализираме, да имаме възможности за корекции 
по отчета. Евентуално за някои промени в преходните остатъци, които ще 
ги разберем в края на съставянето на този годишен отчет. Преди да 
представим проектобюджета на община Варна за 2020 г. мисля, че би било 
добре да направим една кратка презентация с информация за отчета за 
изпълнение на бюджета за 2019 г.,  за да може да се видят изпълнението на 
приходите, извършените разходи през годината, както и преходните 
остатъци, които са налични към 31.12.2019 г., които формират 
макрорамката на бюджета за  2020 г 
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 (Г-жа Господинова изнесе презентация за отчета на бюджета на 
община Варна за 2019 г. и за проектобюджета на община Варна за 2020 
г., която е приложена към протокола).   

 
Проектобюджетът ще бъде променен с окончателния размер, ако има 

такива промени по време на анализиране и изготвяне на отчета за 
финансовата 2019 г. и както казах по указания този срок е 21.02.2020 г. В 
тази връзка към настоящия момент искам да направя едно допълнение и 
предложение, като корекция в приложение №11на предходния остатък от 
проектобюджета.   
Внесеният в Общински съвет проектобюджет за 2020 г. е променен в 
Приложениe № 11 „Справка за разпределение на средствата от преходния 
остатък за 2020 г.“, вследствие уточняване на преходния остатък от 2019 г. 
за 2020 г. при изготвяне на отчета за 2019 г., но промяната е в рамките на 
общия преходен остатък, както следва: 
         -  49 984 лв. в д.589, §51 - от дофинансиране  се премества в местна 
дейност  
         -  31 410 лв. в д.739, §51 - от местна дейност се премества в 
дофинансиране  

лв. 
ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ § БИЛО СТАВА 

ф-я Социално осигуряване,подп.и грижи    
д. 589 „Други дейности по социалното 
осигуряване §51 49 984 - ДОФ. 49 984 - МД 

ф-я Почивно дело, култура и религ.д-сти    

д. 739 „Музеи и художествени галерии“ §51 31 410 - МД 31 410 - Доф. 
 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, моля за Вашите мнения, предложения по вносителя на 

бюджета. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, искам да направя едно 

уточнение, по отношение на комисията „БКД“ и в частност План-сметка 
„Чистота“. След заседанието на нашата комисия излязоха доста 
публикации и имаше доста въпроси от журналисти, което е свързано с т. 
2.3, където са заложени 3 143 165 лв., което  касае “Разходи за изграждане 
на съоръжения за преработка на твърди битови отпадъци, закупуване на 
земя, предпроектиране, проучвания, включително изготвяне на оценка, 
доклад и други. Във връзка с въпроси „дали в общината ще се изгражда 
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нов завод?“ – отговорът е „не“, няма да е това. Става въпрос за 
изграждането на допълнителни две клетки. Пояснявам, че свързано със 
строителството на регионалното депо, което се предвижда и е закупено 52 
дка с капацитет от близо 401 хил. тона, като този период, в който клетката 
е функционирала е за пет години 2015 – 2019. Бъдещата експлоатация 
предвижда изграждането на две допълнителни клетки на втори и трети 
етап – експлоатация 2020 – 2034 с общ капацитет 142 800 дка и съответния 
капацитет на клетките съответно 1 561 780 куб. и втората  клетка 1 208 359 
куб. Предложението ми е до заседанието на Общински съвет, да се 
предостави един анализ от администрацията и тази точка да бъде 
„Проектиране и изграждане на втори етап на клетки две от регионално 
депо за неопасни отпадъци за общините – Варна, Аксаково, Белослав“. 
Благодаря Ви! 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Тъй като това касае местния бюджет, аз приемам всички тези данни 

и факти, но пледирам да остане това, което сме записали като внасяне в 
бюджета, тъй като все още, поне аз лично, при разработването на бюджета 
не съм видяла някаква проектна документация и сметка от Община 
Аксаково за всички тези разходи, които трябва да се направят по трета 
клетка. Записвайки го това ще се наруши цялостния бюджет и цялостната 
макрорамка, тъй като се касаят и трансфери, като в момента, този разход е 
записан в Параграф 52 на Капиталовата програма на Община Варна. Нищо 
няма да се случи без специално решение на Общински съвет и разглеждане 
по комисии, за каквото и да било, по какъвто и да е разход, защото Вие 
знаете, че План-сметката е целеви разход. Сметна палата ни наблюдава 
всяка година по тази сметка, тя подлежи на анализ и на проверки и никой 
не може да си позволи без решение на Общински съвет, да разходва 
средства от целевата сметка. В момента все още няма проектни проучвания 
и не може да кажем 3 млн. лв. или 2 млн. лв., или 7 млн. лв. ще струва, 
както и кога е необходимо да започне изграждането и дали източника на 
финансиране, трябва да бъдат средствата от община Варна или може да се 
търсят други източници на финансиране през новия програмен период. 
Може да вземете изрично решение, ако се притеснявате, че без санкция на 
Общински съвет да не могат да се разходват средствата. 

 
Стефан СТАНЕВ 
На заседанието на комисията ние гласувахме „за съоръжение, за 

преработка“ не мисля, че е коректно сега да се променя решението на 
комисията. Другото, че това трябва да бъде трансфер ако се изгражда с 
Община Аксаково, а при нас са заложени в Капиталовата програма тези 
средства. Цялата земя и депото, което съществува в момента и изгражда е 
собственост на Община Аксаково, а в Капиталовата програма имаме – 
придобиване на наш актив. 
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Янко СТАНЕВ 
Малко история – 2007 г. криза, взимаме решение за изграждане на 

завод за преработка на твърди битови отпадъци, създаване на екип за 
сметището. Двете мероприятия свършени, в резултат което пълна 
превенция на кризата с боклука от 18 м. до 20 м. бяхме над нормата 
височина на сметта на сметище Въглен. Благодарение на двете неща, които 
се случиха кризата във Варна премина всички норми спазени. Има 
възможности, но трябва да се направи тръжната процедура. Тя трябва да се 
направи за изграждането на втора и трета клетка, тъй като имаме 
изградени инсталации за компостиране на зелени отпадъци и инсталация 
за реклициране на строителни отпадъци, станции за отпадни води, 
контейнери за временно съхранение на отпадъци и депо. Клетките са с 
капацитет около 1 500 000 куб., както каза г-н Атанасов и ще стигнат  до 
2050 г. Съоръжения за преработка на твърди битови отпадъци има завод. 
Знам, че ключовата дума в днешната политика на всяка една държава  е 
„диверсификация“. Аз нямам нищо против да се диверсифицира и 
дейността по преработката на твърдите битови отпадъци във Варна, но 
най-малко можем да имаме претенции към нашата фабрика, защото тя 
спаси Варна, заедно със сметището от кризата. За мен нещата тук трябва да 
останат така, от една страна от нормативен характер, а от друга страна от 
чисто залагане в бъдещ план. Аз смятам, че Общината трябва да участва по 
Закона за управление на битовите отпадъци с много по активни позиции. 
Това нещо, трябва да остане така, защото то ни дава шансове. Не съм 
убеден, че тази година ние ще можем да предприемем необходимите 
мерки, извън тези, които са в стандартите, но за мен нещата стоят по този 
начин. По отношение на целия бюджет – мисля, че г-н Атанасов няма 
какво да го смущава, но предложението на Кмета на Община Варна е 
реалистично. Даже се учудвам как след това са направени 20 – 30 
предложения, които чисто формално са вкарани при нас, дори не са по 
Правилника, но винаги при бюджет правим компромиси. Ние с г-н Станев 
си позволихме да внесем предложение, което виждам, че дори е 
единствено за намаляване на разходната част, защото като гледам с какви 
темпове разширяваме разходната част, започвам да се плаша. Това е моята 
забележка към начина, който се формира бюджета. От август месец всички 
дирекции, всички организации на общината са давали своите предложения, 
след това те са обсъждани и са дошли при нас в комисиите. Всяко едно 
извънредно предложение, трябва да идва пак след като е консултирано със 
същата тази администрация и със същите тези съветници. Не знам какви 
ще бъдат решенията за всички тези предложения, но искам към всяко едно 
от тях да напишем в решението от къде взимаме тези средства. Имаме два 
начина за вземане на пари. Следва под всяко решение да бъде написано от 
къде да бъдат осигурени средствата. На комисия по здравеопазване казах, 
че единият начин е режем от някъде и слагаме тези средства, защото 



11 
 

преценяваме, че това са по-добри решения. Другото е да увеличим 
макрорамката, което означава приемане на Наредби за увеличаване на 
приходите или нещо друго да направим. Но така или иначе ние ще 
подкрепим този бюджет, защото няма друг по-добър бюджет за Варна от 
този, който ни е предложил Кмета на Община Варна.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах притесненията Ви, но това може да бъде конкретизирано 

като „разходи за изграждане“, „изграждане на две допълнителни клетки“, 
както следва да се опише, както е описано „втори и трети етап 
експлоатация“ от коя до коя година, обща площ и капацитет. Без да се 
опоменава Варна или Аксаково, или някоя друга община. Така, че лесно 
може да се направи стига да има желание. Така, че това ми е моето 
предложение до сесия, ако може да получим някакво становище. 
Благодаря! 

 
Станислав ИВАНОВ 
От бурното развитие на бюджета от предходния мандат в момента 

минаваме на устойчивост. Смятам, че сме е в едно устойчиво развитие на 
бюджета от миналата и тази година.  

По отношение на усилията от страна на дирекцията, наистина 
администрацията положи много усилия, за да направи този бюджет. Искам 
да попитам е за „дофинансиране на държавно делегираните дейности“. 
Тази цифра е 16 924 000 лв. Има ли нещо ново включено, тъй като в 
годините назад цифрата е била по-малка?  

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Дофинансирането на делегираните държавни дейности го 

представихме във всяка функция по отделно, като разбивка на тези 
15 900 000 лв. То е дебатирано навсякъде като общ бюджет за всяка 
функция. Да, в действителност прав е г-н Иванов, за това умишлено 
наблягаме на тази цифра, защото с всяка изминала година 
дофинансирането на държавните дейности се увеличава като абсолютен 
размер по бюджета. Основно разходите, по които дофинансиране 
увеличение на заплати на хората, които са изцяло в дофинансиране, като 
щат. Основно дофинансирането  се получава от всички инфраструктурни 
обекти по държавните дейности, които правим със собствено финансиране. 
Това са дофинансиране при детските площадки в детските градини, 
спортните площадки по училищата, всички площадки за игра и т.н. 
Дофинансирането зависи и от приоритетите по капиталовите обекти в коя 
част се отнасят и съобразно единната бюджетна класификация, като 
нормативен документ, те се отнасят точно там. Ако дейността е държавна 
по смисъла на закона, всички разходи, които даваме от местния бюджет 
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следва да се отразят като дофинансиране. Това е нашето участие, което 
даваме към тези държавно делегирани дейности.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
В бюджета виждам една разлика, която я бях поставила при 

актуализацията. Хубаво е, че данъчните приходи са се увеличили т.е. има 
събираемост. Направи ми впечатление една разлика, виждам че близо 9 
млн. лв. е разликата с неданъчните приходи, които се събират от общината. 
Нали, казахте, че със 100 хил. лв. са се увеличили само. А сега от 86 млн. 
лв. падаме на 76 млн. лв. Виждам, че данъчните приходи са паднали. Къде 
е „разковничето“, къде губим приходи и къде не можем да си съберем 
финансовите средства, за да можем да увеличим бюджета? Благодаря! 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Ако сравняваме с първоначалния бюджет, както в момента Вие 

направихте аналогията, всички знаете, че на актуализирания бюджет 
неданъчните приходи бяха намалени с тази разлика, която касаеше 
заложените в началото на годината приходи по предприятие ОП 
„ТАСРУД“ и приетата по средата на годината икономическа рамка на 
„Градски транспорт“. Тази година сме заложили прогнозно, тъй като в 
момента също чакаме Градски транспорт да направи окончателен годишен 
отчет, заверен от одитор, за да може тези данни да бъдат достоверни, 
когато опираме по договора за обществена транспортна услуга, с новата 
икономическа рамка, която ще приеме Общински съвет. След изготвянето 
на тези финансови отчети и прецизно анализиране за услугите, които 
трябва да се дофинансират в Градски транспорт, включително и тяхното 
увеличение на заплати, тогава отново на актуализацията на бюджета може 
би ще има изменения на актуализирания бюджет. Разликата, за която 
казахте – тя е точно тази в неданъчните държавни приходи 100 хил. лв., 
това са приходите, които се събират от всички училища и градини от 
тяхната дейност. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
100 х. лв. казахте, че са приход т.е при актуализиран бюджет. Само 

от Градски транспорт ли са тези близо 9 млн. лв., които губим или само от 
Градски транспорт губим 9 млн. лв. в момента от финансовата рамка? 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Това влияе само на макрорамката т.е. ако ние заложим 9 млн.лв. 

приходи още по икономическата рамка, това означава в разходната част да 
ги дадем същите тези 9 млн. лв. на Градски транспорт. С това увеличаваме 
общата рамка. В момента това е прогнозата, която сме направили и е 
заложена в бюджета. 
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Мария АНГЕЛОВА   
Гражданите знаем, че са чувствителни на темата – дълг. Заложения 

максимален размер на общинския дълг, който може да бъде поет през 2020 
г. е заложен до 100 млн. лева близо. Максималния дълг към 31.12.2020 г. е 
161 791 000 лв. Това е сумарно към края на 2020 г. 255 млн. тази обща 
рамка съгласно Закона за публичните финанси ли е заложено или се има 
предвид някаква конкретика за поемане на общински дълг? 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Да, в действителност по Закона за публичните финанси едно от 

задължителните условия при приемане на бюджета е общински съвет 
следва да приеме и тази прогноза за допустимост на дълг, който ще бъде 
поет през годината и съответно какъв размер би бил дълга в края на 
годината. Няма дълг, който да бъде приет или да бъде направен, докато той 
не мине като публично обсъждане на съответните проекти, със 
съответните показатели, докато не бъде внесен със съответните разчети по 
чл.14 от Закона за общинския дълг. Тук са заложени разчетите, които са 
включени в макрорамката на бюджета, както казах за усвояването на тези 
дългове, които са с решение от предходните години за преходните обекти, 
които са включени в бюджета. Заложени са всички онези прогнозни 
варианти за обслужване на проектите по европейските програми, които 
през годината като авансово плащане също са форма на дълг. Авансовото 
плащане, което Националния фонд ни отпуска за реализирането на 
проектите и което го възстановяваме в тримесечен срок също е заложено 
като хипотеза за усвояване, за да може да оперираме с тези проекти. Това е 
безлихвен заем от държавата, той се включва в това решение. В добавка на 
това искам да Ви кажа и да уверя всички, че дългъг на Общината по 
прогнози към 31.12.2019 г., разбира отчета все още се изготвя е 7,97% 
отчетни данни към края на 2019 г. като процент на разходите за 
обслужване на дълга. Единственото изискване по Закона за публичните 
финанси и Закона за общинския дълг е допустимостта по чл. 32 на ЗПФ, 
която казва, че общинския дълг всяка година не трябва да надвишава 15%. 
Ние в момента, както Ви казах в края на тази година сме 7,97%. Ето това и 
кредитните рейтингови агенции правят съответните разчети, те сами ни 
дават съответните финансови потоци и прогнози, че общината е 
кредитоспособна и е стабилна финансово. Нито един дълг не се поема 
докато не минат специалните процедури, не се разглежда и не се приема. 
Това са максимално допустими параметри.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Разглеждайки бюджета на различните комисии, всички смятам се 

убедихме, че освен думичката „устойчивост“ за него е хубаво да се каже и 
думичката „баланс“. За втора поредна година ние сме с бюджет на община 
Варна от близо половин милиард лв., което преди години беше нещо като 
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много далечна „химера“. Изключително важно е, че можем да си позволим 
да продължим работим по проектите, защото ние сме общината в 
България, която е с най-висок кредитен рейтинг, който е равностоен на 
кредитния рейтинг на държавата. Така, че аз лично Ви предлагам колеги, 
беше разгледано в комисиите, беше обсъден този бюджет, балансът е 
спазен, нека не влизаме в хипотези за промяна на основата и на 
макрорамката, защото това няма да доведе до нищо по-добро от това, което 
са ни предложили. Изключително балансиран бюджет, за което благодаря 
на дирекцията. За поредна година ни дават нещо, което ние можем да 
продължим да работим да се развиваме.  
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря на колегата. Искам да изразя моето мнение и мнението на 

групата на ПП „ГЕРБ“, което ще подкрепи тази макрорамка, включително 
и ако в последствие има допълнителни решения на Общински съвет ще 
допълнят бюджета. Считам, че близо от 500 млн. лв., като се премахнат 
делегираните разходи за учители и т.н., за които са отделени средство 
около 200 000 млн. лв. Останалите близо 300 млн. лв. са разпределени по 
съответните функции образование, здравеопазване, социални дейности, 
инфраструктурата. Знаете каква амбициозна капиталова програма имаме 
по отношение на строителството и на междублоковите пространства. 
Интересни промени ще настъпят в основните пътни артерии на Варна. Ние 
ще гласуваме твърдо „за“, но и много ни се иска бюджета да е по-голям. 
Дебата тази година ще бъде от къде да намерим допълнителни приходи, за 
да вложим средства в социалната и образователната програма на Община 
Варна за следващата година. 

Преминаваме към разглеждането на проектобюджета на община 
Варна за 2020 г. от ресорните комисии. 

 
        Давам думата на доц. Антоанета Цветкова – Председател на ПК 
„Наука и образование“, за да  ни запознае с решенията на комисията с 
изпратено с писмо до нас с рег. № РД20111428ВН-002ВН/30.01.2020 г.  

 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Добър ден на всички. 

 ПК „Наука и образование“ приема проектобюджета на Община Варна за 
2020 г., функция „Образование“ и приложенията, както следва: 

 Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2020 г. 
/приложение 29/ в размер на 153 000 лв. 

 Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, 
ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно 
социално положение през 2020 г. /приложение 30/ в размер на 55 000 лв. 
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 Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 
специалисти в Община Варна през 2020 г. - /приложение 31/ в размер на 
115 000 лв. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Благодаря на доц. Цветкова. 
        Давам думата на д- р Лидия Маринова – Председател на ПК 
„Социални дейности и жилищна политика“, за да  ни запознае с решенията 
на комисията с изпратено с писмо до нас с рег. № РД20111428ВН-
005ВН/31.01.2020 г.  

 
 Лидия МАРИНОВА 
 ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 

становище на проектобюджета на Община Варна за 2020 г., функция 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, ведно със „Социална 
програма 2020 г. – Община Варна /Приложение № 16/“. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Извинявам се по комисии ли ще ги гласуваме или анболк? 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 

 Считам, че няма пречка да го гласуваме, но понеже те са част от 
бюджета и се гласуват анблок. Ако комисията реши да ги гласува по 
функции няма пречка да ги гласуваме по този начин.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Не сме членове на отделните комисии. Има си становища и се гласува 

комисия след комисия. Анблок да ги гласуваме и точка. 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
  Има комисии, където има предложения за промени, където ще има 

дебат.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми колеги, принципно е Ваше право процедурно как да 

гласувате и дали гласувате за всяка една комисия. В крайна сметка 
окончателното решение е гласуването на бюджета. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Моето предложение беше да гласуваме бюджета анблок с промените 

включително, ако настъпят такива по съответните функции. 
 

         Давам думата на Щерияна Иванова – Председател на ПК 
„Архитектура и градоустройство“, за да  ни запознае с решенията на 
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комисията с изпратено с писмо до нас с рег. № РД20111428ВН-
011ВН/06.02.2020 г.  

 
Щерияна ИВАНОВА 

  ПК „Архитектура и градоустройство“ дава положително становище 
на проектобюджета на Община Варна за 2020 г., в частта касаеща 
„Програма за проектиране на обекти, включително обекти – недвижими 
културни ценности по бюджета за 2020 г. – 2022 г.“ /Приложение № 23/. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Благодаря на г-жа Иванова. Имате ли въпроси? Няма 
  Поради отсъствието на Николай Георгиев Председател на ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество“, ще Ви запозная 
със становището на комисията с изпратено писмо до нас с рег. № 
РД20001428ВН-004ВН/31.01.2020 г. 

 
ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава 

положително становище на проектобюджета на Община Варна за 2020 г., в 
частта касаеща Приложение № 34 „Индикативен годишен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна, в т.ч. 
индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със средства от 
Европейския съюз“.  

 
Има ли въпроси в този раздел на проектобюджета. 

        Давам думата на Христо Атанасов – Председател на ПК 
„Благоустройство и комунални дейности“, за да  ни запознае с решенията 
на комисията с изпратено с писмо до нас с рег. № РД20111428ВН-
003ВН/30.01.2020 г.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря г-н Председател. 
ПК „Благоустройство и комунални дейности“ дава положително 

становище на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2020 г. в размер на  
40 529 100 лв. и Капиталова програма от проектобюджета на Община 
Варна за 2020 г.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Благодаря. Всъщност дебата премина, смятам че въпроса с 
преработката на битовите отпадъци е изключително важен. Може би 
трябва да помислим за една стратегия в тази насока. Има резон в това, 
което казва колегата Станев за алтернативни предложения и т.н. По 
отношение на заложените средства в план сметка за дейност „Чистота“ е 
добра и заема 26% проектобюджета. 
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 Давам думата на Мартин Андонов – Председател на ПК „Търговия, 
туризъм и рекламна дейност”, за да  ни запознае с решенията на комисията 
с изпратено с писмо до нас с рег. № РД20111428ВН-010ВН/05.02.2020 г.  

 
Мартин АНДОНОВ 
ПК „Търговия, туризъм и рекламна дейност“ дава положително 

становище на проектобюджета на Община Варна за 2020 г. - Приложение 
№ 19 „Разчет на разходите по бюджета за 2020 г., финансирани с приходи 
от туристически данък“ в размер на 4 203 779 лв.  

  
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря. Имате ли въпроси? Вчера беше комисията имаше много 

интересни дебати. 
  
Давам думата на Димитър Чутурков – Председател на ПК „Култура и 

духовно развитие“, за да  ни запознае с решенията на комисията с 
изпратено с писмо до нас с рег. № РД20111428ВН-009ВН/04.02.2020 г.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
ПК “Култура и духовно развитие“ дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2020 г., функция „Почивно дело, 
култура и религиозни дейности” и „Международни и местни културни 
прояви“ /приложение 24, 24А и 24Б / в размер на 3 484 675 лв.  

Предлага следните предложения за допълнения: 
  - 10 000 лв. за финансиране на археологически разкопки на княжески 

манастир „Света Богородица“. 
  - 15 000 лв. за неотложен текущ ремонт на сградата  на хорова школа 

„Проф. Марин Чонев, като средствата да бъдат осигурени от 736 „Оркестри 
и ансамбли“. Има изготвена КСС, но пода пропада в една от стаите. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 

  Благодаря на колегата. Тук попадат и част от предложенията в 
дневния ред от ПК “Култура и духовно развитие“. Има много предложения 
и от медиите, но всички Ваши аргументи са били изслушани и нека ако 
има изказвания да не се преповтарят. 

Следващата комисия предлагам да е ПК „Транспорт“. 
 
Давам думата на Венцислав Сивов – Председател на ПК „Транспорт“, 

за да  ни запознае с решенията на комисията с изпратено с писмо до нас с 
рег. № РД20111428ВН-007ВН/03.02.2020 г.  

 
Венцислав СИВОВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги ПК „Транспорт“ 

дава положително становище на проектобюджета на Община Варна за 
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2020 г. на дейност “Транспорт” - Приложение № 9 в размер на 9 422 224 
лв. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Благодаря. В тази комисия е постъпило писмо, което е 1.8. от 

дневния ред от „Дружеството на инвалидите – Варна“ с рег. № 
ОС19000744ВН/05.12.2019 г. и писмо от ПК „Транспорт“ с рег. № 
ОС19000744ВН-001ВН/03.02.2020 г., относно предоставяне на 5 броя 
абонаментни карти за целия градски транспорт за нуждите на 
„Дружеството на инвалидите – Варна“.  

       Имаме положително становище от ПК „Транспорт“ 
 

Колеги предлагам да гласуваме предложение и да вземем следното 
решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение за 
предоставяне на 5 броя абонаментни карти за целия градски транспорт за 
нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“. 

 
         Който е съгласен, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за - 13 против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
Давам думата на Генадий Атанасов – Председател на ПК „Младежки 

дейности и спорт“, за да  ни запознае с решенията на комисията изпратени 
с писмо до нас с рег. № Рд20001428ВН-008ВН/03.02.2020 г.  

 
  Генадий АТАНАСОВ 
  ПК „Младежки дейности и спорт“ дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2020 г. в частта касаеща Програма 
„Спорт“ 2020 г., Програма „Младежки дейности“ 2020 г., Програма за 
превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора 2020 г. и 
Програма „Социален туризъм“ 2020 г.  

 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
  Благодаря на колегата Атанасов.   
  На заседание на ПК „Младежки дейности и спорт“ бяха разгледани 

две предложения, за които комисията даде положително становище и ги 
препрати към ПК „Финанси и бюджет“. 

  В нашия дневен ред е т. 1.6. писма от Саша Топчов – изпълнителен 
директор на Баскетболен клуб „Черно море Тича“ с рег. № 
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РД19022274ВН/27.11.2020 г. и № РД19022274ВН-003ВН/05.02.2020 г., и от 
ПК „Младежки дейности и спорт“ с рег. № РД19022274ВН-
002ВН/03.02.2020 г., относно осигуряване на финансиране на мъжки 
представителен отбор и детско – юношеска школа на Баскетболен клуб 
„Черно море Тича“. Искането е за 250 000 лв., което ще осигури частично 
финансирането на клуба.  

 
  Генадий АТАНАСОВ 
  Ние дадохме становище с уточнение, че до заседанието на ПК 

„Финанси и бюджет“ да предоставят финансов план. 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
  Има предоставен финансов план в срок с рег. № РД19022274ВН-

003ВН/05.02.2020 г., с който е предоставен финансовия план от г-н Топчев 
за разходване на средствата. Основните средства са за подпомагане на 
Детско – юношеска школа е изключително добре развита. 

 
Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 250 000 лв. на 
баскетболен клуб „Черно море Тича“ за сезон 2019-2020 г. на мъжки 
представителен отбор и детско – юношеска школа на Баскетболен клуб 
„Черно море Тича“. 

 
         Който е съгласен, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за - 12 против - 1; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 
 Колеги, предлагам да разгледаме т. 1.7. писма от Даниел Манев – 

председател на СККС-Варна, Румен Димов – Председател на Ездови клуб 
„Ангард и Жечо Жеков – Председател на Спортен клуб – Хан Кубрат с рег. 
№ ОС19000763ВН-002ВН/03.02.2020 г. и писмо от ПК „Младежки 
дейности и спорт“ с рег. № ОС19000763ВН-002ВН/03.02.2020 г., относно 
осигуряване на финансиране за провеждане на спортни турнири по случай 
Тодоров ден и Републикански турнир по прескачане на препятствия.   

 ПК „Младежки дейности и спорт“ е дала положително становище. 
 
Христо Атанасов 
Против съм и и искам да обясня правото си на отрицателен вот. Сумата, 

която се отпуска съм съгласен с г-жа Господинова, че трябва да е 
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прецизирана, защото променя се доста голяма сума в момента. Малко по-
подробно трябва да се обсъждат тези теми, защото не е само баскетбола има 
волейбол и други спортове. Смятам, че когато се вкарват тези предложения 
достатъчно подробно, трябва да се обсъждат по отношение на такъв 
финансов ресурс, който не е малък, за да бъде включено допълнително в 
бюджета. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Необходимите средства за провеждането на състезанията е  12 000 лв., 

като от спортния клуб искат 6 000 лв. от общината. Предлагат 50% 
самоучастие. На тях също им поставихме условие, до днешното заседание да 
предоставят финансов план за състезанията. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Поставяме от къде ще дойдат тези средства давам думата на г-жа 

Господинова. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Предлагам средствата в размер на 250 000 лв. да бъдат взети от §10 

Издръжка, дейност 122 „Общинска администрация“, като се пренасочат към 
дейност 714 „Спортни бази спорт за всички“ и програма „Спорт“ ще влязат 
вътре и програмата ще се увеличи с 250 000 лв. Средствата в размер на 6 000 
лв. ще бъдат в рамките на програма „Спорт“, която е в размер на 1 410 000 
лв. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Предварително ни казаха от страна на дирекцията, че няма предвидени 

средства в програмата. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Всичките планирани средства са с прогнозен характер. След изготвяне 

на финансовата сметка, тогава става ясно точно колко средства ще бъдат 
необходими за провеждане на мероприятието. Мисля, че директорът на 
дирекция „Спорт“ ще може да направи някакви размествания, за да ги 
осигури в рамките на макрорамката на спортната програма средствата в 
размер на 6 000 лв. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Докладвам, че това може да го направим в рамката на бюджета, така че 

няма проблем. Благодаря. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Мисля, че всички промени, които правим днес ще бъдат приети и 

администрацията ще извърши съответните промени в целия бюджет. 
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Коста БАЗИТОВ 
Няма нужда да се гласуват, тъй като средствата ще бъдат в рамката на  

 Програмата. 
   
 Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 
решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 6 000 лв. на Ездови клуб 
„Ангард“ за провеждане на спортни турнири по случай Тодоров ден и 
Републикански турнир по прескачане на препятствия.   
 
         Христо АТАНАСОВ 
         Следва да се добави от къде ще бъдат осигурени средствата, както и за 
средствата от 250 000 лв. имаше уточнение от къде ще дойдат би трябвало да 
го прегласуваме още веднъж. 
      

  Бранимир БАЛАЧЕВ 
          Има предложение от общинския съветник за прегласуване на 
решението за баскетболен клуб „Черно море Тича, за да бъде допълнено. 
          Средствата да бъдат осигурени от §10 Издръжка, дейност 122 
„Общинска администрация“, като се пренасочат към дейност 714 „Спортни 
бази спорт за всички“  и програма „Спорт“. 
 

Който е съгласен, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за - 12 против - 2; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 
Предлагам да гласуваме решението за ездови клуб допълнението 

средствата да бъдат осигурени от програма „Спорт“ приложение № 25 от 
бюджета на Община Варна за 2020 г. 

 
       Резултати от гласуването: за - 9 против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
        Давам думата на проф. д-р Анелия Клисарова – Председател на ПК 
„Здравеопазване“, за да ни запознае с решението на комисията с изпратено 
писмо до нас с рег. № РД20001428ВН-006ВН/31.01.2020 г. 
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Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаеми колеги, уважаеми гости искам да Ви уведомя че 8-те 

членове на ПК „Здравеопазване“ са известни лекари от Варна, които 
разбират и милеят за здравеопазването на Варна. В резултат, на което бяха 
направени предложения от лечебни заведения. Много настоявам те да 
бъдат удовлетворени, защото всички бяха приети единодушно от всички 
членове на комисията. Разбирам, че е невъзможно да отделим средства за 
туб диспансера в момента, както и повече средства за ДКЦ-то в 
Аспарухово, но за това ще имаме нарочна комисия. Искам да видим какви 
са проблемите и как можем да оздравим тези лечебни заведения и какви 
промени да направим, защото разбирам, че се влагат средства по 600 000 
лв. близо годишно за туб диспансера, но не постигаме ефекта, който го 
желаем. Не са удовлетворени нито лекарите, нито пациентите. 

ПК „Здравеопазване“ предлага следните предложения за допълнения 
към проектобюджета на Община Варна за 2020 г., касаещи лечебните 
заведения, а именно: 

- 250 000 лв. за дофинансиране на ремонта на Оперативно отделение 
в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 

- 330 000 лв. за закупуване на нов рентгенов апарат за нуждите на 
Мултипрофилното спешно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 

- 70 000 лв. за основен ремонт на „Амбулатория медицински център за 
специализирана медицинска помощ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  
ЕООД. 

- 700 000 лв. за извършване на строително-ремонтни дейности в 
стационара на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД. 

- 700 000 лв. за строително-ремонтни дейности в „Диагностично - 
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД. 

Ако е невъзможно тези средства в размер на 2 500 000 лв. ще ми 
кажете няма как да ти ги дам. Нека да помислим за едно разсрочена 
плащане, но не бива и повече да отлагаме. Предлагам да бъдат отпуснати 
средства за частичен ремонт на онкоболницата. 

 
  Бранимир БАЛАЧЕВ 
  Благодаря на проф. Клисарова. В нашия дневен ред са включени две 

точки, които касаят здравеопазването, а именно:  
  - Писмо от управителя на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД с 
рег. № РД20001609ВН/24.01.2020 г., относно необходимост от 
допълнителни финансови средства за обект „Пристройска на външния 
асансьор към болницата. 

- Писмо от д-р Красимир Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ 
„Света Анна – Варна“ АД с рег. № РД20001836ВН/28.01.2020 г., относно 
осигуряване на средства за закупуване на нов рентгенов апарат за нуждите 
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на Мултипрофилното спешно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ 
АД. 

 
    Тодор БАЛАБАНОВ 
    Напълно съм съгласен с проф. Клисарова, че има нужда от средства 

за ремонти, които предстоят. Ще предложа за момента да не им 
осигуряваме финансиране и ще Ви предложа и на кои да осигурим. По 
отношение на ДКЦ-тата и на АГ болница в момента се работи активно по 
фонд „Енергийна ефективност“, където енергийните одити са готови и 
предстоят да бъдат открити процедури за избор на изпълнител за цялостно 
саниране на сградите. Така, че към настоящият момент нямат тази 
необходимост от финансиране от страна на общината. Повечето от 
колегите знаят, че близо една година работим по темата. По отношение на 
онкодиспансера там се водят в момента преговори с фонда на фондовете и 
откъдето също се очаква да бъде получено финансиране в т.ч. не само за 
ремонт, но и за закупуването на втори линеен ускорител. На този етап Ви 
предлагам да изчакаме с финансирането докато не приключат тези 
процедури, след като има яснота дали може да получим финансирането от 
някъде другаде. По отношение на „Света Анна“ там изключително е 
спешен въпроса с рентгена, който е много стар и онзи ден аварира. В 
момента работи на авариен режим, който всеки момент ще откаже да 
обслужва цялата спешна помощ. Предлагам Ви да подкрепим 
предложението за закупуване на рентген, защото те нямат възможност. 
През годината ще мислим и за операционната. Съгласен съм, че тя не е 
ремонтирана от 60-те години, но тя е единственото отделение в цялата 
болница, където не е отремонтирано. Всички останали отделения на 
територията на „Света Анна“ с държавна и общинска помощ в годините 
успяхме с различните ръководства в годините да ги отремонтират. Към 
настоящия момент имаме доста добри условия в болницата. Говорено е с 
ръководството на болницата може през годината да има възможност за 
операционната. Призовавам Ви също така да подкрепим предложението за 
АГ болница, тъй като там имаме дългогодишен проблем с асансьора, който 
успяхме на финалната права да бъде въведен в експлоатация. Проф. 
Ковачев ме е запознавал многократно, както можи би и Вас колеги и за 
това да подкрепим, за да може да завършим асансьора и да влезе в 
експлоатация. Става въпрос за местене на ел. захранване и т.н., без които 
няма да може да бъде пуснат асансьора, а той е нужен защото ще може да 
вкарва пациенти с носилки каквито възможности нямат другите два 
асансьора на болницата към настоящия момент. 

 
  Бранимир БАЛАЧЕВ 
  Благодаря г-н Балабанов. 
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  Анелия КЛИСАРОВА 
 Благодаря за разяснението. По енергийна ефективност не бил 

включен за ремонт покрива на ДКЦ I „Света Клементина“. Рентгена на 
„Света Анна“, асансьора на АГ, както и ремонта на медицинския център са 
от спешен порядък и трябва да бъдат направени. 

 
Тодор Балабанов 
За операционната ще ни бъде приоритет. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз гледах внимателно няколко договора за обследване за енергийна 

ефективност, но не отговарят на реалностите. Не знам кой и как ги е 
правил ние им преведохме половината средства, но това не е обследване за 
енергийна ефективност и покрива ти да пада. Да пише, че имаме нова 
дограма, която е сложена от преди пет години. Мисля, че в спешен 
порядък, трябва да се обновят оценките за енергийната ефективност, които 
сме възложили да станат реални. Карат ги да подписват договор за втори 
път и предлагайки отново средствата да бъдат взети от издръжката. 
Подкрепям това, което каза г-н Балабанов, но също така смятам, че 
цялостния преглед на ПК „Здравеопазване“ на енергийната ефективност, 
трябва да бъде свършена от комисията. 

 
Стефан СТАНЕВ 
Хубаво, че не съм доктор и мога спокойно да гласувам против за 

всички предложения. През 2019 г. терапията завършва на печалба, а излиза 
че всички общински дружества фалират. В очна болница само какво 
обновление на апаратура има. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Терапията е държавна и университетска болница и е свързана с 

университета. Истина е че инвестициите там са големи и се работи много 
сериозно, с добри лекари и модерна апаратура. В никакъв случай не бива 
да подценяваме ролята на общинското здравеопазване. „Света Анна“ също 
е университетска болница и работи с университета. СБАЛОЗ поема цялата 
онкологична помощ. АГ може да се води общинска, но там има 
неонатологично отделение и там идват пациенти от цяла Североизточна 
България. Всяко наше лечебно заведение има своя структура и трябва да 
бъдат подкрепени. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Моля г-жа Господинова да каже от къде да бъдат осигурени 

средствата. 
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Стефка ГОСПОДИНОВА 
Предлагам средствата в размер на 300 000 лв. да са за сметка на 

дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 55 Капиталови 
трансфери“ от внесения проектобюджет и 80 000 лв. от дейност 898 „Други 
дейности по икономиката“, §10 „Издръжка“, чрез оптимизиране на тази 
издръжка да бъдат прехвърлени по дейност 469„Други дейности по 
здравеопазването“, § 55 Капиталови трансфери. Отново ще имаме промяна 
в целия бюджет и цялата капиталова програма и всички приложения по 
функции и дейности. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Общинското здравеопазване ми е тръпка. Много ми се иска и нашите 

лечебни заведения да изглеждат като „Сета Марина“, защото освен че са 
общински те има и социална политика. ПК „Здравеопазване“ може да 
помисли и да се изработи някаква стратегия за общинското 
здравеопазване, защото към 2006 г. имахме такава стратегия. 
Необходимите средства са в размер на 50 055,22 лв. за изграждане на 
външен асансьор. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Извинявам се чисто технически да вмъкна да закръглим сумата да 

няма стотинки. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ  
Нека средствата да са в размер на 50 056 лв. или да закръглим на 

50 000 лв. 
 
Колеги предлагам да гласуваме предложението за „Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. 
Стаматов - Варна“  ЕООД и да вземем следното решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с писмо от управителя на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД с рег. № 
РД20001609ВН/24.01.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 50 000 лв. (петдесет 
хиляди лева) на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД за изграждане на 
„Пристройка за външен асансьор към съществуваща сграда“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на 
Община Варна за 2020 г.  



26 
 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. 
Стаматов - Варна“  ЕООД, да внесе предложение за увеличаване на 
капитала на търговското дружество, със стойността на целевата субсидия и 
да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

  
        Който е съгласен, моля да гласува. 

 
        Резултати от гласуването: за - 15 против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 
Колеги предлагам да гласуваме предложението за Многопрофилна 

болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД и да вземем 
следното решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – изпълнителен 
директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - 
Варна“ АД с рег. № РД20001836ВН/28.01.2020 г., Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 330 000 
лв. (триста тридесет хиляди лева)  на „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019 за закупуване на 
рентгенов апарат за Мултипрофилното спешно отделение към 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“  от бюджета на 
Община Варна за 2020 г.  

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 
заведение за капиталов разход да се отразят като увеличение в капитала на 
дела на Община Варна, чрез записване на нови акции, след проведено 
Общо събрание на акционерите. 

 
       Който е съгласен, моля да гласува. 
        Резултати от гласуването: за - 15 против - 1; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

  
Преминаваме към разглеждането на предложенията за допълнения на 

ПК „Култура и духовно развитие“, но нека Ви припомня какво изчете 
колегата: 
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ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище на 
проектобюджета на Община Варна за 2020 г., функция „Почивно дело, 
култура и религиозни дейности” и „Международни и местни културни 
прояви“ /приложение 24, 24А и 24Б / в размер на 3 484 675 лв.  

Предлага следните предложения за допълнения: 
  - 15 000 лв. за неотложен текущ ремонт на сградата  на хорова школа 

„Проф. Марин Чонев ; 
  - 10 000 лв. за финансиране на археологически разкопки на княжески 

манастир „Света Богородица“. 
Започваме да разглеждаме  постъпилите писма, които касаят тази 

функция. 
Колеги предлагам да разгледаме писма от Театрално – музикално 

продуцентски център – Варна  с рег. № РД19020765ВН/04.11.2019 г. и 
№РД20001921ВН/28.01.2020 г., и от Държавен куклен театър – Варна с рег. 
№ ОС20000017ВН/08.01.2020 г. и № ОС20000069ВН/28.01.2020 г. и писмо 
от ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № РД20001921Вн-
001ВН/04.02.2020 г., относно предоставяне на гориво за календарната 2020 
г.  за нуждите на културните институти. 

 
Имаме положително становище от  ПК „Култура и духовно развитие“. 
Моля за Вашите мнения и становища. 
 
Веселина САВОВА 
Искам да попитам, че всяка година се дават средства за гориво. Защо 

не влизат в бюджета, който е подаден? Трябва ли да се гласува като 
извънредни точки. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
До момента на внасяне на бюджета няма решение на Общински съвет 

за дарение на гориво, за да имаме нормативно основание да го заложим в 
бюджета, тъй като това не са наши структури. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Предлагам следния проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за предоставяне на гориво за отопление на културните 
институти за 2020 г., с цел тяхното подпомагане, както следва: 

  - Театрално-музикален продуцентски център – Варна - 60 тона;  
  - Държавен куклен театър – Варна – 18 тона. 
 
 Марица ГЪРДЕВА 
 Бюджета не работи с тонове, а с пари няма как да го приемем по този 

начин, а трябва да гласуваме финансовото изражение на тези тонове. 
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Бранимир БАЛАЧЕВ 
Не знаем какви ще бъдат цените на горивата през следващите месеци.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Всяка година го гласуваме по този начин и ако отпуснем средства се 

води финансиране. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ние купуваме и им даваме гориво. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Има един Закон за лихвите, така че трябва да се намери някакъв 

вариант  и го говоря от няколко години това нещо.   
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Трябва да е безвъзмездно предоставяне. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Взема решение за безвъзмездно предоставяне на гориво за отопление 

на културните институти за 2020 г. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Предлагам средствата да бъдат осигурени  от  дейност 898 „Други 

дейности по икономиката“ и да бъдат пренасочени към дейност 736 
„Оперно-филхармонични дружества и опери“.   

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение  за безвъзмездно предоставяне на гориво за отопление на 
културните институти за 2020 г. за 78 тона на стойност до 180 000 лв. (сто 
осемдесет хиляди лева), с цел тяхното подпомагане, както следва: 

  - Театрално-музикален продуцентски център – Варна - 60 тона на 
стойност до 144 000 лв. (сто четиридесет и четири хиляди лева);  

  - Държавен куклен театър – Варна – 18 тона на стойност до 36 000 
лв. (тридесет и шест хиляди лева). 

  Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Оперно-
филхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2020 
г. 
       Който е съгласен, моля да гласува. 
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       Резултати от гласуването: за - 15 против - 1; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

  
Колеги предлагам да разгледаме писмо от проф. дин Казимир 

Попконстантинов  с рег. № РД19010357ВН-003ВН/27.01.2020 г., относно  
предоставяне на средства за проектиране, консервация и реставрация на 
археологически обект „Княжески манастир „Света Богородица“.  

Средствата ще бъдат предоставени на „Регионален исторически музей 
– Варна“. 

Моля за Вашите мнения и становища. 
 
Янко СТАНЕВ 
Какво е състоянието на бюджета? Има ли преходни остатъци? 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Приложение № 11 е за преходните остатъци. За музея има 239 056 лв. 

преходен остатък от дофинансиране, от които може да се финансира тази 
дейност особено ако е в неговия прерогатив.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ще помоля да кажете от къде да бъдат осигурени средствата. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Средствата ще бъдат осигурени съответно от § 10 и §52, ако е 

капиталов разход. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Всъщност, трябва да се запазят тези разкопки. Музея има преходен 

остатък от където могат да бъдат осигурени средствата. С оглед запазване 
историческите ценности на Варна би следвало да направим такъв разход, 
след като няма да влияе на бюджета. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Има програма, в която има до 80% безвъзмездна помощ по отношение 

на културните паметници. Да си кандидатства и да вземе 80% 
безвъзмездна помощ от фондовете. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги , предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
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бъдат осигурени финансови средства в размер до 10 000 лв. (десет хиляди 
лева) за археологически разкопки за обект „Княжески манастир „Света 
Богородица“ в рамките на бюджета на „Регионален исторически музей –
Варна“ за 2020 г. - дейност 739 „Музеи и галерии с регионален характер“.     

 
       Който е съгласен, моля да гласува. 
 
       Резултати от гласуването: за - 15 против - 1; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

  
Колеги предлагам да разгледаме писмо от  флотилен адмирал Боян 

Медникаров – началник на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ с рег. № 
РД20002201ВН/30.01.2020 г., относно осигуряване на финансови средства 
за завършване на храм „Свети Никола“. 

 
Моля за Вашите мнения и становища. 
 
Янко  СТАНЕВ 
Какво е финансовото състояние и има ли преходни остатъци? 
 
Боян МЕДНИКАРОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Общинския съвет 

финансовото състояние на морско училище е добро и има преходен 
остатък. Финансовите процедури утвърдени от Министерството на 
отбраната не позволяват тези средства да бъдат използвани за конкретната 
цел. Реализирането на тази инициатива, която започна по времето на 
покойния Митрополит Кирил и продължава и до сега, както бяха събрани 
средства от много дарения. Храма почти се намира на финалната фаза 
поставят се покривите и изградения иконостас. Предстои да започне 
изписването на храма. В началото на месец януари Председателя на 
Общинския съвет, Кмета и Областния управител  бяха на посещение и аз 
им представих всичко това. Храмът е предназначен за възпитаниците на 
училището, но нашата идея е той да бъде храм и за живеещите в кв. Чайка.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма да изпадам в юридическо тълкуване на Закона за публичните 

финанси. В продължение на думите на адмирал Медникаров ще кажа, че 
действително направихме едно посещение. Действително този храм ще се 
ползва от жителите на района. Много добра инициатива. Общината има 
сътрудничество с Военноморското училище, като взехме и решение да 
разширим сътрудничеството. През годината ще стане ясно как екология 
безопасност и т.н. ще има интересни неща. Много от дейностите предстоят 
да бъдат извършени и да бъдат полезни, за които ще има резултат. 
Призовавам Ви да подкрепим предложението, тъй като сумата не е голяма. 
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Бранимир БАЛАЧЕВ 
Висшето военноморско училище е емблемата на Варна, Свети 

Николай е покровител на моряците. Много хора се обучават там и следва 
общината да подкрепи. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
В годините имаме сътрудничество и там е изградена практиката, тъй 

като това е държавна дейност. Можем единствено да ги предоставим, чрез 
трансфер §(-61) и аз предлагам в рамките на тези трансфери да отпуснем 
средствата в размер на 30 000 лв. Това финансиране директно към морско 
училище ли е, защото чух за настоятелство към храма? 

  
Боян МЕДНИКАРОВ 
Има изградено настоятелство и председател на настоятелството е 

отец, който е определен от митрополита и останалите членове на това 
настоятелство. Настоятелството има собствена сметка. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Това настоятелство регистрирано ли е по Закона за юридическите 

лица или е към Митрополията. 
 
Боян МЕДНИКАРОВ 
Към митрополията. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Когато е така, средствата трябва да бъдат осигурени от разходната 

част на бюджета и това принципно ще го прецизираме до сесия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
До сесията ще уточним от къде да бъдат осигурени средствата.. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Предлагам до заседанието на Общинския съвет администрацията да 

предложи от къде да бъдат осигурени средствата в размер на 30 000 лв. и 
да вземем следното решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 000 лв. (тридесет 
хиляди лева) на Настоятелство на храм „Свети Николай“ при Висше 
военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, с ЕИК 176904635 за 
завършване на храм „Свети Николай“. 
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Средствата да бъдат осигурени от дейност 762 „Субсидии и други 
разходи за дейности по религиозно дело“, § 45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ от бюджета на Община 
Варна за 2020 г.  

Общински съвет – Варна задължава Настоятелството на храм „Свети 
Николай“ при Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, 
да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за - 13 против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 
  

Димитър ЧУТУРКОВ 
 Нашата комисия имаше и друго предложение да бъдат осигурени 

финансови средства в размер на 15 000 лв. за неотложен текущ ремонт на 
сградата  на хорова школа „Проф. Марин Чонев. Предлага се средствата да 
бъдат осигурени от дейност 737 или от друго място. Има пропадане на пода 
и опасност от инциденти. 

 
 Бранимир БАЛАЧЕВ 

В нашия дневен ред това не фигурира.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предлагам Ви да отложим разглеждането на това искане за следваща 

сесия. 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги предлагам да разгледаме предложение от Наталия 

Чешмеджиева – директор на „Радио Варна“ с рег. № 
РД19016154ВН/29.08.2019 г. и писмо от ПК „Младежки дейности и спорт с 
рег. №РД19016154ВН-001ВН/03.02.2020 г., относно предложение за 
съвместна работа между община Варна,  Радио Варна в областта на 
културата и обществения живот. 

Имаме положително становище от ПК „Младежки дейности и спорт“. 
Исканите средства са в размер на 31 500 лв.  

        За съжаление виждате колко трудно минава всяко предложение, след 
като рамката на бюджета е готова и трудно се намират средства. Това е 
въпрос на финансова възможност и съгласно Закона за публичните 
финанси има приоритети. 

Моля за Вашите мнения и становища. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
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Уважаеми колеги, уважаеми представители на медиите аз съм човек, 
който държи на комуникацията и вярва в нея и смятам, че не бих си 
позволила, като човек, който работи в медиите да оценява проектите. За 
това ще ме извините ще напусна залата докато се гледат медийните 
проекти. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Още на заседание на ПК „Култура и духовно развитие“ поставих 

въпросите, относно медиите. Въпроса за прозрачността, която те 
извършват и как ще се селектира коя медия да получи необходимите 
средства. Това е голям въпрос, защото сумите, които са 14 предложенията 
явно в годините тези суми се покачват доста. Не знам на каква основа. 
Отделно с предния бюджет са отпуснати средства за 6 медии за някакво 
финансиране. Всяка медия е търговско дружество и тя би трябвало да 
финансира своята програмна схема, за да получава необходимите приходи. 
Отразяването на дейността на Община Варна от медиите може да е добра 
практика, но нямаме точно определен начин, по който да ги селектираме. 
Има суми от 42 000 лв. без ДДС до 6 000 лв. в предложенията. Не бих 
гласувал за всяка една медия, защото ще дам конкретна насока едва ли не 
за спекулация. 
 

Димитър ЧУТУРКОВ 
ПК „Култура и духовно развитие“ задълбочено разгледа всяко 

предложение. Имаше предоставени отчети от медиите. Всяка медия 
предостави информация какво предлага. Селектирали сме предложенията и 
сме предоставили становище към ПК „Финанси и бюджет“. Отговорно 
подходихме, така че не бива да се връщаме отново на обсъждане, а само 
тези които сме подали. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Във връзка с изказването на г-н Златев ще кажа, че всяка година по 

това време си го имаме този спор. Аз съм на мнение и следва да си 
поставим задача и да помислим какъв друг модел за съвместна работа с 
медиите, като измислим подходящата формула и ясни критерии, които 
съответните проекти да бъдат одобрявани. Да преустановим тази практика 
да противопоставяме в момента през дебати една медия на друга и не 
считам, че е коректно. Призовавам Ви да помислим за варианти през 
годината аз лично имам идеи и ще ги предложа на Вашето внимание от 
следваща година да променим формата на избора на медийните партньори 
на Община Варна и на Общински съвет – Варна. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н Председател, предложението ми е че това наистина, 

трябва да се обсъди. Първо бюджет. Община Варна има бюджет в рамките 
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на някакви средства догодина, в които ще отдели за тази своя дейност. 
Програми и ясни критерии. Имаше две медии, които бяха дали подробна 
информация за програмата си, както и за финансирането по пера, като това 
трябва да се направи от всички медии, за да се знаят в какви рамки са 
отделени средствата в бюджета на общината.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Категорично аз това имах предвид за ясни критерии. 
 
Янко СТАНЕВ 
Според мен това, което казаха колегите хубаво е тези медии 

представяйки тези програми, но аз съм видял една медия и няма да й кажа 
името, за да не се обидят другите си е изпълнила на 100% нещата. Всички 
останали не се включиха в графика бяха 80% или 90% от случаите 
професионално едностранно и в другите 50% от случаите повторяемост по-
често отколкото, трябва да има. Ние не му плащаме Община Варна и 
Общински съвет Варна за да отразява кмета или нас. Ние му плащаме, за 
да отразява политиката, която е общо дело.  За това за част от медиите аз 
ще гласувам против. Исках да чувам новини , че във връзка с приетия 
бюджет се открива този ремонт на спортна площадка, но да има репортаж, 
а не някой от нас да говори. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Мисля, че бяха повече от 14 исканията. В край на сметка не е наша 

работа ние да противопоставяме медия срещу медия, защото на пръв 
поглед така изглежда. Пк „Култура и духовно развитие“ утвърди част от 
предложенията, а на други отказа. Явно, че схемата е сбъркана. Това, което 
каза Председателя на Общинския съвет и колегите очевидно може би 
догодина тази схема няма да бъде същата, в това може да бъдете сигурни. 
От друга страна се съгласете, че такива средства не може да дадем. Ще има 
една рамка с ясни критерии, по които всеки един ще кандидатства. На база 
на тези критерии ще се утвърждава в рамките на бюджета, а не в рамките 
на допълнителното искане, което се получава в момента. По отношение на 
точката, която разглеждаме аз лично ще гласувам против, защото считам, 
че радио „Варна“ има други възможности, с които да бъде в контакт с 
Община Варна и да отразява редовно като местно радио.  

 
        Предлагам следния проект за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 31 500 лв. (тридесет  и 
една хиляди петстотин лв.) с включен ДДС на БНР „Радио Варна“, ЕИК 
000672343-0025, за медийно отразяване на младежки, културни, спортни и 
обществени прояви. В сключения договор с медията следва да бъде 
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включено задължение за отразяване на културни,  спортни и други 
значими събития на Община Варна. 

 
Искам да попитам г-жа Господинова имаме ли възможност да 

осигурим тези средства. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Предлагам медийните проекти, които Вие утвърдите или се гласуват, 

да бъдат финансирани от съответните програми по бюджета там, където се 
отразяват събитията и мероприятията в полза на гражданите. В тази връзка 
предлагам част от проектите, които са с културно представяне да бъдат в 
програмата на културата в нейната рамка. Тези проекти, които са свързани 
със спорта да се поемат от спортната рамка. Има възможност за това в т.ч. 
и по параграфите за издръжка на тези функции и дирекции. Тези, които са 
от програма образование да бъдат от дирекция „Образование и младежки 
дейности“ т.е. и самите разпоредители пряко да контактуват за своите 
събития.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Преди малко казахме, че това са лоши практики. 
 
Янко СТАНЕВ 
Никой не е казал, че ще са лоши практики. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
В момента констатираме преди да приемем бюджета, че това не е 

най-доброто, което ние искаме и което евентуално ще стане догодина. 
Може да го обсъдим това предложение, за да бъдат удовлетворени 
медиите. След комисия самите медии започнаха да се карат защо за едни 
има отпуснати средства, а за други не. Трябва още сега да го измислим, а 
не да чакаме една година. 

 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
  Няма как да стане. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Медиите, които са останали комплексно отразяват дейността, а тези 

които са специализирани по култура, спорт и туризъм отпаднаха. Такова 
разпределение, за което говори г-жа Господинова малко трудно би могло 
да стане на този етап. 

 
Който е съгласен да бъдат отпуснати средства в размер на 31 500 лв. 

на радио „Варна“, моля да гласува.  
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        Резултати от гласуването: за – 1; против - 2; въздържали се - 11, 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева на участва в гласуването. 
 
Колеги предлагам да разгледаме предложение от Георги Костов – 

управител на „Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“ 
с  рег. № РД19023565ВН/12.12.2019 г. и писма от ПК „Младежки дейности 
и спорт с рег. № РД19023565ВН-001ВН/03.02.2020 г. и от ПК „Култура и 
духовно развитие“ с рег. №РД19023656ВН-001ВН/05.02.2020 г, относно 
отразяване на културни, спортни, социални и други значими събития на 
Община Варна. 

Имаме положителни становища от ПК „Младежки дейности и спорт“ 
и ПК Култура и духовно развитие“. 

Исканите средства са в размер на 51 300 лв. 
 
Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 51 360 лв. (петдесет и 
една хиляди триста и шестдесет лв.) с включен ДДС на „Смарт Хоум Сис“ 
ООД, собственик на медия „Нова Варна“, ЕИК 202977153 за медиен 
проект за отразяване на културни и други значими събития на Община 
Варна. В сключения договор с медията следва да бъде включено 
задължение за отразяване на културни и други значими събития на 
Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“, приложение  № 24 от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Смарт Хоум Сис“ ООД, 
собственик на медия „Нова Варна“ ЕООД да представи отчет за 
разходването на отпуснатите средства. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 6, 
предложението се приема. 

Марица Гърдева на участва в гласуването. 
 
Колеги предлагам да разгледаме предложение от Кирил Налджиев – 

управител на Медия груп 24 ЕООД с  рег. № РД19023300ВН/10.12.2019 г. 
и писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № РД19023300ВН-
001ВН/05.02.2020 г., относно отразяване на културни, спортни и други 
значими събития на Община Варна. 

Имаме положително становище от ПК „Култура и духовно развитие“. 
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Исканите средства са в размер на 36 000 лв. 
 
Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 36 000 лв. (тридесет и 
шест хиляди лв.) с включен ДДС на „Медия груп  24“ ЕООД, ЕИК 
160100650 за медиен проект за отразяване на културни и други значими 
събития на Община Варна. В сключения договор с медията следва да бъде 
включено задължение за отразяване на културни и други значими събития 
на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“ от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Медия груп  24“ ЕООД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 7; против - 0; въздържали се - 7, 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева на участва в гласуването. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Оспорвам гласуването. 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
 Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 7; против - 0; въздържали се - 7, 
предложението не се приема. 

 
Колеги предлагам да разгледаме писмо от Преслава Паунова – 

директор „Реклама“ – Външни комуникации на „ПРО НЮЗ България“ АД 
с рег. № ОС2000059ВН/24.01.2020 г. и писмо от ПК „Култура и духовно 
развитие“ с рег. № ОС20000059ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно   
популяризиране на Община Варна и и представяне на възможностите за 
туризъм. 

Имаме положително становище от ПК „Култура и духовно развитие“. 
Исканите средства са в размер на 29760 лв. 
 
Колеги предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение:  



38 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 29 760 лв. (двадесет и 
девет хиляди седемстотин и шестдесет лв.) с включен ДДС на „ПРО НЮЗ 
България“ АД, ЕИК 202217061 за медиен проект за популяризиране и 
представяне на възможностите за туризъм на Община Варна. В сключения 
договор с медията следва да бъде включено задължение за отразяване на 
значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, приложение № 19 от бюджета на Община Варна за 2020 г.  

Общински съвет – Варна задължава „ПРО НЮЗ България“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 6, 
предложението се приема. 

Марица Гърдева на участва в гласуването. 
 
Колеги предлагам да разгледаме предложение за съвместна дейност от 

Нася Атанасова – управител на ТВ „Черно море” с рег. № 
ОС20000062ВН/27.01.2020 г. и писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ 
с рег. № ОС20000062ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно продължаване на 
сътрудничество за реализиране на ТВ предаване за излъчване по ТВ „Черно 
море” – „Европейска Варна”. 

Имаме положително становище от ПК „Култура и духовно развитие“. 
Исканите средства са в размер на 43 200 лв. 
Моля за Вашите мнения и становища. 
 
Стефан СТАНЕВ 
Предлагам средствата за ТВ „Черно море” и „Дарик радио“ АД да 

бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“, т.е бюджета на 
Общинския съвет. 

 
Венцислав СИВОВ 
Предлагам да прегласуваме точката Медия груп 24 ЕООД, тъй като 

преди малко стана объркване. 
 

       Станислав ИВАНОВ 
       Минахме вече две гласувания. 
 
 
 



39 
 

Бранимир Балачев 
Има две предложение средствата да бъдат осигурени от общия 

бюджет или от бюджета на общинския съвет. 
 
Красен ИВАНОВ 
Двете предложения ги чухме и третото предложение е за всички 

медии средствата да бъдат отпуснати от нашия бюджет. 
 
Бранимир Балачев 
Медията отразява дейността на цялата община, включително и на 

Общинския съвет. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Преди малко презентирахме бюджета на Община Варна в размер на 

492 млн. лв., част от този бюджет е бюджета на Общинския съвет по 
дейност 123, в §10 на този бюджет са заложени средства в размер на 
185 000 лв. издръжка.  

 
Бранимир Балачев 
Дирекцията предлага средствата да бъдат осигурени от дейност 123 

„Общински съвети“, както е било и предходните години. 
Имам предаване в тази телевизия и не участвам в гласуването. 
 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 43 200 лв. (четиридесет и 
три хиляди и двеста лв.) с включен ДДС на „Медийна група Черно море” 
ЕООД, ЕИК 103110595, за реализиране на телевизионно предаване за 
излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска Варна”. В сключения 
договор с медията следва да бъде включено задължение за отразяване на 
значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Медийна група Черно море” 
ЕООД да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 3, 
предложението се приема. 

Бранимир Балачев и Марица Гърдева на участват в гласуването. 
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Колеги предлагам да разгледаме предложение от Наталия 

Господинова – Главен редактор на Дарик радио – Варна с  рег. № 
РД20001739ВН/27.01.2020 г. и писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ 
с рег. № РД19023300ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно съвместен медиен 
проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио, Община Варна и Общински съвет 
– Варна. 

Имаме положително становище от ПК „Култура и духовно развитие“. 
Исканите средства са в размер на 45 540 лв. 
 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 45 540 лв. (четиридесет и 
пет хиляди петстотин и четиридесет лв.) с включен ДДС на „Дарик радио“ 
АД, ЕИК 831476119, за съвместен медиен проект „Зала Пленарна” на 
„Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна. В сключения 
договор с медията следва да бъде включено задължение за отразяване на 
значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Дарик радио“ АД  да представи 
отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

Марица Гърдева на участва в гласуването. 
 
Колеги предлагам да разгледаме писмо от Кристина Николова – 

директор „Реклама“ на Труд медиа ЕООД с рег. № 
ОС20000061ВН/27.01.2020 г. и писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ 
с рег. № ОС20000061ВН-001ВН/05.02.2020 г.,  относно представяне на 
инфраструктурни проекти и дейностите в образованието. 

Имаме положително становище от ПК „Култура и духовно развитие“. 
Исканите средства са в размер на 30 000 лв. 
 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 000 лв. (тридесет 
хиляди лв.) с включен ДДС на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 203021560 за 
медиен проект за реализиране на спортни и други значими проекти. В 
сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 
отразяване на значими събития на Община Варна.  

 Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Труд медиа“ ЕООД да представи 
отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 9; против - 1; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 
 Станислав ИВАНОВ 
Имам процедурно предложение да прегласуваме точката за „Медия 

груп“ 24. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Иванов. 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 5, 
предложението се приема. 

 
Който е съгласен да гласуваме предложението за отпускане на 

финансови средства на„Медия груп“ 24, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 11; против - 0; въздържали се - 2, 
предложението се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 
Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Ангел Стефанов – 

управител на СНЦ „Културно пространство“ с  рег. № 
ОС19000725ВН/28.11.2019 г. и писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ 
с рег. №ОС19000725ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно отразяване на 
културно-историческото наследство и културните събития във Варна. 

ПК „Култура и духовно развитие“ не дава положително становище. 
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Предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 
решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 12 000 лв. (дванадесет  
хиляди лв.) с включен ДДС на СНЦ „Културно пространство“, ЕИК 
177230901 за отразяване на културно-историческото наследство и 
културните събития във Варна. В сключения договор с медията следва да 
бъде включено задължение за отразяване на културни и други значими 
събития на Община Варна. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – ; против - 0; въздържали се - 11 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 
Колеги предлагам да разгледаме  на предложение от Иво Тодоров – 

управител на „Барометър“ ЕООД с  рег. № РД19024081ВН/19.12.2019 г. и 
писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. №РД19024081ВН-
001ВН05.02.2020 г., относно медийно отразяване на значими събития на 
Община Варна. 

ПК „Култура и духовно развитие“ не дава положително становище. 
  
 Предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 7 800 лв. (седем хиляди и 
осемстотин лв.) с включен ДДС на „Барометър“ ЕООД за медийно 
отразяване на проекти на Община Варна свързани с инфраструктурата, 
социалните дейности, здравеопазването, културата, образованието, 
младежките дейности и спорт. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 2; против - 0; въздържали се - 11, 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 
 Колеги предлагам да разгледаме  предложение от Божидар Венков – 

управител на „Мед консулт“ с  рег. № РД19024193ВН/20.12.2019 г. и 
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писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. №РД19024193ВН-
001ВН/05.02.2020 г., относно отразяване на дейностите на Община Варна в 
сферата на здравеопазването. 

ПК „Култура и духовно развитие“ не дава положително становище. 
  
 Предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 10 800 лв. (десет хиляди 
и осемстотин лв.) с включен ДДС на „Мед консулт“ за отразяване на 
дейностите на Община Варна в сферата на здравеопазването. 

 
 Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 1; против - 0; въздържали се - 9, 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 
Колеги предлагам да разгледаме предложение от Невяна Троянска, 

издател на Венис груп с рег. № ОС20000014ВН/08.01.2020 г. и писмо от 
ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № ОС20000014ВН-
001ВН/05.02.2020 г., относно медийно партньорство и популяризиране на 
Варна.   

ПК „Култура и духовно развитие“ не дава положително становище. 
Давам думата на Невяна Троянска, издател на Венис груп. 
 
Невяна ТРОЯНСКА 
Имаме информационен сайт за туризъм, който се казва брат.бг. Сайта 

е на два езика на български и на руски език. Зададен ми беше въпроса защо 
миналата година сме искали 7 800 лв., а тази година 9 000 лв. Миналата 
година бяхме заложили 120 публикации, а тази година залагаме 180 
публикации. Искаме да наложим новия туристически бранш „Варна 
дестинация на 4 сезона ще обособим рубрика, която ще обособим в два 
раздела – новини и на море на български и руски език. Точно за това са 
необходими тези средства. Мога да намаля размера на исканото 
финансиране. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 
решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
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бъдат отпуснати финансови средства в размер до 9 800 лв. (девет хиляди и 
осемстотин лв.) с включен ДДС на „Венис груп“ ЕООД, ЕИК 202444664 за 
популяризиране на Варна в следните стратегически направления: „Варна – 
туристическа дестинация на 4 сезона“, „Варна – „Град на вдъхновение“, 
„Свързан и достъпен град“ и „Инвестиране в децата и младите хора“.  В 
сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 
отразяване на туристически и други значими събития на Община Варна. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 3; против - 0; въздържали се - 13, 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 
Колеги предлагам да разгледаме предложение от Руслан Йорданов – 

управител на Роял Комюникейшън с рег. № ОС20000009ВН/06.01.2020 г. и 
писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. № ОС20000006ВН-
001ВН/05.02.2020 г., относно популяризиране на събитията и 
туристическите услуги в Община Варна. 

ПК „Култура и духовно развитие“ не дава положително становище. 
 
Давам думата на Руслан Йорданов. 
 
Руслан ЙОРДАНОВ 
Миналата година имахме партньорство с Община Варна и бяхме 

близо до бизнеса. Бяхме поели ангажимент да отразим 90 авторски 
материала. Ние като новинарска медия, като номер 1 за туризъм в 
България имаме 980 000 потребители. Имаше възможност Варна да 
присъства ежедневно в националната медия bgtourism.bg. Считам, че 
имаше неравнопоставеност на заседание на ПК „Култура и духовно 
развитие“, защото бяхме поставени заедно с големите медии. Ние сме 
специализирани медии. В туристическия бранш се плаща туристически 
данък и се очаква от нас ние да ги отразяваме. Благодарение на 
партньорството Община Варна ще има достоверен, силен и интересен 
партньор. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 

        Предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 
решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 12 000 лв. (дванадесет 
хиляди лв.) с включен ДДС на „Роял Комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 
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205185996 за популяризиране на събитията и туристическите услуги в 
Община Варна. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение 
за отразяване на туристически и други значими събития на Община Варна. 

  
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 2; против - 0; въздържали се - 12, 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 
Колеги предлагам да разгледаме предложение от Веселина Савова – 

управител на информационна агенция „ВИ ЕС МЕДИА“ с рег. № 
РД20000182ВН/06.01.2020 г. и писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ с 
рег. № ОС20000006ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно проект „Публичност и 
прозрачност на дейността на Общински съвет – Варна“.  

 
Исканите средства са в размер до 32 720 лв. 
Дейността на тази медия е насочена към Общинския съвет, тя е 

централизирана изцяло към Общински съвет. Ако считаме че от тези медия 
би била полезна за отразяване на дейността на Общинския съвет, след като се 
зачетох стигнах до този извод. 
        Предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 
решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 32 720 лв. (тридесет и две 
хиляди седемстотин и двадесет  лв.) с включен ДДС на „ВИ ЕС МЕДИА“, 
ЕИК 205812954 за реализиране на проект „Публичност и прозрачност на 
дейността на Общински съвет – Варна“.   

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение 
за отразяване на други значими събития на Община Варна. 

Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 11, 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Оспорвам гласуването. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Има оспорване на гласуването. Който е съгласен, моля да гласува.  
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        Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се - 8, 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 
Колеги предлагам да разгледаме предложение от проф. д-р Красимир 

Иванов – ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 
с рег. № РД19024278ВН/23.12.2019 г. и писмо от ПК „Култура и духовно 
развитие“ с рег. № РД19024278ВН-001ВН/05.02.2020 г., относно създаване на 
ежеседмична рубрика „Варна - град на младите“  в програмата на обществена 
телевизия на MU-Vi.tv. 

ПК „Култура и духовно развитие“ не дава положително становище. 
Програмата е интересна, но лошото е че исканите средства са много. 
 

        Предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 
решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 50 000 лв. (петдесет 
хиляди лв.) с включен ДДС на Медицински университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“, ЕИК 000083633 за създаване на ежеседмична рубрика 
„Варна - град на младите“  в програмата на обществена телевизия на MU-
Vi.tv. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение 
за отразяване на други значими събития на Община Варна. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 3; против - 0; въздържали се - 12, 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 
Колеги предлагам да разгледаме предложение от Гергана Мечкова – 

управител на „Фокус Нунти“ ООД с рег. № РД20000482ВН/10.01.2020 г. и 
писмо от ПК „Култура и духовно развитие“ с рег. №РД20000482ВН-
001ВН/05.02.2020 г., относно реализиране на предаване „Варна на Фокус“ 
в ефира на радио „Фокус Варна“, посветено на Община Варна. 

 
Давам думата на Десислава Василева – репортер на радио „Фокус“ – 

Варна. 
 
 
 



47 
 

Десислава ВАСИЛЕВА 
Имам разрешение от медията да намалим тарифата от 45 000 лв. на 

36 000 лв. В тази сума 50 предавания  и за празника на Варна. 
 

        Предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 
решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 45 000 лв. (четиридесет и 
пет хиляди лв.) с включен ДДС на „Фокус Нунти“ ООД, ЕИК 130552817 за 
реализиране на предаване „Варна на Фокус“ в ефира на радио „Фокус 
Варна“, посветено на Община Варна. 

В сключения договор с медията следва да бъде включено задължение 
за отразяване на други значими събития на Община Варна. 

  
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 3; против - 0; въздържали се - 9, 
предложението не се приема. 

 Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги предлагам да разгледаме предложение от Наталия 

Господинова – Главен редактор на Дарик радио – Варна с  рег. № 
РД20001740ВН/27.01.2020 г. и писмо от ПК „Младежки дейности и спорт“ 
с рег. № РД20001740ВН-001ВН/03.02.2020 г., относно „Дарик радио на 
спорта 2020“. 

Имаме положително становище от ПК „Младежки дейности и спорт“ 
Исканите средства са в размер на 16 000 лв. 
 
Давам думата на Наталия Господинова – Главен редактор на Дарик 

радио – Варна. 
 
Наталия ГОСПОДИНОВА 
Миналата година работихме по този проект. С него лично се ангажира 

и Томислав Русев и решихме, че можем да бъдем полезни и през 2020 г., 
защото може Европа да определя градовете на спорта. Смятам, че по 
отношение на спортния живот на варна може да бъдем полезни. Ваша воля 
господа. 

 
        Предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 
решение: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 16 800 лв. (шестнадесет  
хиляди и осемстотин лв.) с включен ДДС на „Дарик радио” АД, ЕИК 
831476119, за  медийна подкрепа „Варна – Европейски град на спорта 
2019”. В сключения договор с медията следва да бъде включено 
задължение за отразяване на спортни, културни и други значими събития 
на Община Варна. 

 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 5; против - 1; въздържали се - 7, 
предложението не се приема. 

Марица Гърдева не участва в гласуването. 
 

        Бранимир БАЛАЧЕВ 
         Отрицателен вот, за да обясня защо гласувам „против“. Виждате 
каква е ситуацията с малките финансови възможности и желанието ни, 
чрез различни медии да обхванем по-широк кръг от читатели, слушатели, 
зрители и т.н. и понеже Вие бяхте една от приоритетните, за които 
отпуснахме сума, която е значителна, считам, че в този диапазон ще бъде 
добра воля от Ваша страна, ако отразявате и спортните събития. Знам 
Вашето спортно предаване, то е в национален ефир. 
   

Колеги предлагам да разгледаме искане от Стефан Станев – 
общински съветник в Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС20000082ВН/04.02.2020 г. и писмо от Дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № ОС20000082ВН-
002ВН/05.02.2020 г., относно  предложение за промени в разходната част 
на дейност 875 „Органи и дейности по приватизация“ от проектобюджета 
на Община Варна. 

 
 Стефан СТАНЕВ 
 Става въпрос за дейност Приватизация, където в издръжката са 
вкарани разходи за възнаграждение и за издръжка. Смятам, че 
основанието, поради което са вкарани, т.е. правилника за дейността на тази 
комисия по Приватизация, отдавна не отговаря на Нормативната уредба, тя 
е променена, отменена и доста трябва да се промени този Правилник. В 
същия момент вече няма Закон за общинския бюджет има за Публичните 
финанси и там има изискване по какъв начин да се разходват тези 
средства. Има и други текстови, но мисля, че не е необходимо да изпадаме 
в такива подробности. Ако евентуално се мине към някакво 
възнаграждение, хипотезата за добросъвестност вече я няма.   
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 Янко СТАНЕВ 
 От 4 или 5 години винаги има дебат в тази комисия и 
възнагражденията в нея, затова най – добре е да махнем тези неща. Хем не 
получаваме възнаграждение за участие в комисии, както пише в 
Правилника и както е написал г-н Стефан Станев ще ги изхарчим за ДЯ 
“Щурче“. По този начин наистина ще стане единственото намаление на 
разходната част, с цел да се вкара в други разходи. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Исках да кажа, че искам да чуем мнението и на г-жа Господинова и 
г-н Бойновски по така направеното предложение. Благодаря.   
           Марица ГЪРДЕВА 

Аз съм абсолютно съгласна с това предложение, единствено което ме 
интересува е по темата за ДЯ „Щурче“. Нека да уточним къде да отидат. 
Дали е целесъобразно тук да отидат или някъде другаде.  

 
Стефан СТАНЕВ 
Така или иначе трябва да бъдат капиталови. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Община Варна за едни такива дребни средства ще намери винаги 

място къде да ги сложи. Аз искам да Ви кажа нещо, което самия вносител 
много ясно прозира. Когато говорим за добросъвестност, знаете че 
комисията по Приватизация има специфичен състав и всъщност съвестта 
на комисията са общинските съветници в нея. Пряко или косвено се 
обвързва с участието на тези търгове. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
През 2014 г. влезе в сила Закона за публичните финанси и той 

отмени Закона за общинските бюджети изцяло. За първи път в чл. 127 от 
Закона за публичните финанси законодателя даде норма за какво, трябва да 
се харчат средствата получени от приватизационните сделки т.е до тогава в 
специалния закон по приватизация, казваше съответно, че тези разходи 
могат да бъдат в размер до 9% от общите приходи и това беше 
нормативната база. Така се правеше, приемаше и определяше размера на 
средствата, които ще служат за разходи по приватизационни процеси. До 
влизането в сила на Закона за публичните финанси сметка „Приватизация“ 
беше извънбюджетна сметка. По този закон тя не беше в бюджета. През 
2014 г., с промяната в Закона за публичните финанси и   отмяната на 
Закона за общинските бюджети тази норма беше премахната от закона за 
приватизация и беше вкарана в чл. 127 от Закона за публичните финанси. 
Всичко се планира по единната бюджетна класификация. В момента 
разходите по приватизация в д-ст 875 „Органи и дейности по 
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приватизация“ заедно с 226 091 лв. преходен остатък от 2014 г. до сега. 
Общински съвет съгласно закона решава преходния остатък от целия 
бюджет за какво да бъде разходван. В този случай целево, трябва да бъде 
разходван за дълготрайни материални активи и основен ремонт, или 
разходи за приватизация да е по програмата за основен ремонт. Ако Вие 
вземете решение, аз съм съгласна по програмата е за ДЯ „Щурче“, в нея се 
намира дневния ни център за младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“.  
Ако се приеме предложението, трябва да се направи корекция в бюджета 
средствата ще засегнат капиталовата програма, функция здравеопазване, 
дейност 431 детски ясли, съответно ще бъде намаление на дейност 875 и 
това ще промени още други предложения. Моето предложение е че този 
остатък от 2014 г. може да го насочим за ремонти.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Навярно се запознахте с предложението на колегата, но тук има 

цифри, които трябва да се цитират в проекта за решение., но не знам дали 
тези цифри са верни. Цифрата 336 791 лв. е променена на основание 
горния текст.  

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Преходния остатък е в размер на 226 091 лв., трябва да бъде 

разпределен по Ваше решение.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Има писмо, където се твърди че правилно се разпределят приходите. 

Ако приемем, че 226 091 лв. преходния остатък натрупан през годините, 
трябва сега да вземем решение да го преразпределим. Да вземем 
принципно решение и на самата сесия да го прецезираме. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
В момента променяме приложение 11 преходния остатък и 236 000 

лв., които са записани в §10 отиват в §51. Увеличаваме стойността на 
обекта, който се финансира от програма приватизация.    

 
Янко СТАНЕВ 
Общинските съветници се отказваме от възнаграждение и имаме ли 

воля тези средства да ги дадем за ремонта на яслата. 
 
 
Стефан СТАНЕВ 
Всяко решение на комисията по приватизация, трябва да бъде 

одобрено от Общинския съвет. Да се вземе общо решение на база на 
планираните разходи, които ще доведат от приватизационните сделки 
1 230 000 лв. Те не надвишават 2% да кажем това е резерв. Избора за 
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съставянето на тази комисия са написани в правомощията за създаване на 
комисия на Общински съвет. 

 
 Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ясно е че трябва нов правилник и трябва да се уточни сумата за 

разходите и догодина да влезе в бюджета в този му вид, в който да 
отговаря на новото законодателство. Вие предлагате г-н Станев в бюджета 
да бъдат заложени разходи общо в размер на 24 600 лв., от които 8 000 по 
§2 „Други възнаграждения“ (за възнаграждения за участие в търгове и 
конкурси), 1 600 лв. по §5 „Задължителни осигурителни вноски“, 15 000 
лв.по §10 „Издръжка“. Средствата до размера на общите разподи в размер 
на 24 600 лв., възлизащи на 312 191 лв., да бъдат пренасочени за основен 
ремонтна ДЯ № „Щурче“. Разходите, които са необходими в размер на 
24 600 лв. разбити, а преходния остатък в размер на 312 191 лв. да го 
пренасочим на друго място.  

 
Стефан СТАНЕВ 
Средствата в размер на 312 191 лв. се формират от преходен остатък и 

от спестяване 9%. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Внесеното предложение да се гледа на две части, като ДЯ „Щурче“ да 

не влиза в първата част, а да се подложи на гласуване къде ще отидат тези 
пари. Мисля, че самата комисия, трябва да реши. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Трябва ли да цитираме в нашето решение къде да бъдат пренасочени 

тези средства? 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Първото изискване е че трябва да са за капиталов разход т.е основен 

ремонт, реконструкция и изграждане. Обектово трябва да бъдат заложени в 
капиталовата програма приложение № 4. Внасяме бюджета с изписан 
обект, бюджет и сметна стойност. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Колега Златев, в момента говорим за отказване от едни средства за 

възнаграждения, които трябва да влязат в определено перо. Започнат е 
ремонт на детската ясла, по-добре е средствата да бъдат пренасочени за 
дофинансиране на ремонта. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
По приватизационната сметка по чл. 127, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси средствата постъпват по бюджета на общината за 
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разходи, за инвестиции и за придобиване на дълготрайни материални 
активи, както за разходи свързани с приватизационния процес и за 
погасяване на заем по решение на Общинския съвет могат да бъдат 
направени. Органа на Общинския съвет, който се занимава с приватизация 
дава направленията по които да се разходват средствата. Средствата влизат 
по капиталовата програма  с конкретни обекти и параметри на 
финансиране по отношение, както на инвестиции така и разходите за 
покриване на  приватизационния процес. С решение на комисията и 
решение на Пк „Финанси и бюджет“ да пренасочим средства от едно място 
на друго, за да могат да бъдат използвани средствата за капиталов разход.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Какви средства са необходими за издръжка по §2, §5 и §10? 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Само за тези 25 обекта, които имаме нови в приватизационния план за 

2020 г. на база разходи, които сме плащали до сега за оценки, 
меморандуми и т.н. за там са необходимите средствата са между 12 500 лв. 
и 16 000 лв. Това са само задължителните атрибути анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка. Вече 
съобразно тарифите на държавен вестник, два национални и един 
регионален ежедневник се заплащат съответните публикации. Обектите са 
4 и не мога да кажа колко средства ще са необходими за публикация. 
Останалите 25 обекта,2 когато сме готови с оценките, с меморандумите, 
пак минават на тръжни процедури и пак се обявяват. 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Предложих само 226 091 лв. преходния остатък.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Издръжката ще остане в размер на 110 700 лв., а преходния остатък в 

размер на  226 091 лв. да бъде пренасочен за основен ремонт на яслата. 
Предлагам следния проект за решение: 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и по искане от Стефан Станев – общински 
съветник с рег. № ОС20000082ВН/04.02.2020, Общински съвет – Варна 
решава да бъдат заложени разходи в размер на 110 700 лв. по §2 „Други 
възнаграждения“, §5 „Задължителни осигурителни вноски“ и §10 
„Издръжка“ на направление „Приватизация и следприватизационен 
контрол“ от общите разходи възлизащи на 312 191 лв.,  като остатъка от 
оставащите средства в размер на 226 091 лв. да бъдат пренасочени за 
основен ремонтна ДЯ № 8 „Щурче“, разчетите за който ремонт са 
посочени в приложение № 15 и № 4 към проектобюджет на Община Варна 
за 2020 г. 
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  Който е съгласен, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 1; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Гласувах против, за да изразя правото си на отрицателен вот. Отново 

казвам не съм против ДЯ „Щурче“ и не съм против тези средства да отидат 
в капиталовата програма. Къде са нуждите? В различните пера, които сме 
разглеждали се вижда, че има нужди за здравеопазване и какво ли още не. 
Първо трябва да мине през комисията по Приватизация и тогава да се 
внесе, така че аз съм против процедурата, а не против яслата. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам да гласуваме решението на комисията, както и 

предложенията на Кмета на Община Варна, относно проектобюджета на 
Община Варна за  2020  в размер на 383 700 000 лв. с проекто- решенията и 
приложенията към тях и да вземем следното решение. 

 
   ПК “Финанси и бюджет” приема проектобюджета на община 

Варна за 2020 г. по приходи и разходи в размер на 383 700 000 лв. в 
едно с направените предложения за изменения и допълнения от 
администрацията и от комисията и възлага на Кмета на Община 
Варна в лицето на дирекция “Финанси и бюджет” да изпълни 
решенията на комисията и да бъдат извършени съответните промени 
в приходната и разходната част на бюджета, приложенията, 
обяснителна записка и проекторешенията на Бюджета на Община 
Варна за 2020 г. до заседанието на Общински съвет – Варна - 11.02.2020 
г. 

    
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл. 52, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 50 от  
Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., чл. 39 и чл. 
94 от Закона за публичните финанси и по предложения от Кмета на 
община Варна с рег. № РД20001428ВН/22.01.2020 г. и  №РД20001428ВН-
001ВН/22.01.2020 г., Общински съвет – Варна: 
 

І. Приема бюджета на община Варна за  2020  г. за приходите и 
разходите, както следва:                                                                                                
   

(в лв.) 
1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. №1), в т.ч.:                                       383 700  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч.:  169 765 883 
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 Неданъчни приходи за държавни дейности    619 560 

  
Обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ/§31-
11/                           

 
    160 058 795 

  
Финансиране на дефицита/излишъка/              

 
  9 087 528 

   
 
1.2. 

 
Местни приходи, в т.ч.:                                                          

 
  213 934 117 

   

 Имуществени и други данъци                                                91 600 000 

 Неданъчни приходи 
 
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС, в т.ч.: 
 
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:                                                                 

76 732 963 
 

/-17 264 160/: 
 

    2 891 100: 
       - обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31–12 за 

зимно поддържане   
          232 400 

      - получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови 
разходи - § 31–13 
 

   2 658 700  
              

  

 Трансфери между бюджети (нето) 
 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)  
          

    

 /-5 784 730/  
/-14 370 530/ 

 
   Временни безлихвени заеми, в т.ч.:    

 

-  предоставени заеми - /-4 313 009 лв./ 
 - възстановени заеми – 7 769 382 лв. 

  3 456 373 
 
      
       
 

 Финансиране на дефицита /излишъка/   59 408 941 
 

 
          

2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр. №2, Пр. №3),  в т.ч.:                                                       383 700 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          169 765 883 

2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни 
дейности, в т.ч.:      
                                                  

213 934 117 

а/ за местни дейности                                                  197 999 855 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи   15 934 262 

  
 

 

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр. №2 и Пр. №3/, в т.ч.:       
 

383 700 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            22  861 000 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                       4 240 000 
 Ф-я Образование                                                                154 021 000 
 Ф-я Здравеопазване                                                              23 718 000 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                            17 187 000 
 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                        98 814 000 
 Ф-я Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело                           29 464 000 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                              31 076 000 
 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции                 2 319 000 
   
ІІІ. Приема разходи по определени дейности и приложения/в  
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лв./:  

 -  разходи по дейности по райони и кметства /Пр. №5/: 
          д.122 „Общинска администрация" 
          д.562 „Асистенти за лична помощ“  
          д.622 „Озеленяване“ 
          д.623 „Чистота" 
          д.629 „Други дейности по опазване на околната среда"     
          д.759 „Други дейности по културата“ 
          д.898 „Други дейности по икономиката“ 
-  дейност 239“Др.дейности по вътрешната сигурност“ /Пр.№5а/       
                     
 

        
 

 -  дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №6/      
         
 - Общински предприятия и дейности със съответните стойности 
/Пр.№ 6а/         

8 214 812 
 
 

 - дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, в 
т.ч.: - преходен остатък от 2019 г. – 9 029 100 лв.   /Пр. №7/     
                                                      

40 529 100 

 - дейност „Други дейности по транспорта” за разходите за 
транспорт по групи правоимащи /Пр. №9/      
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банкови и 
облигационни заеми /Пр.№12/: 

 9 422 224 

              Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на 
основание решение №1034-2(23)21.12.2017 г. и решение №1425-
2(36)19.12.2018 г. на Общински съвет-Варна /Пр. №12а/ 
   Разчет на разходи и обекти, финансирани с облигационен заем  
на основание решение № 1881-3-4(37)19.12.2014 г. на Общински 
съвет-Варна  /Пр. 12б/ 
    Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на 
основание решение на Общински съвет – Варна № 1418-
2.ІV/36/19.12.2018 г. /Пр. №12в/ 
    Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от ЕБВР, на 
основание решение на Общински съвет - Варна № 1030-
2/Пр.23/21.12.2017 г.  /Пр. №12г/ 
    Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Регионален 
„Фонд градско развитие“АД и „Експресбанк“ АД(финансов 
посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в 
България“ ЕАД,  на основание решения на Общински съвет - Варна 
1418-2. I. от Протокол 36/19.12.2018 г. и 1418-2. II. от Протокол 
36/19.12.2018 г.; заем за 2020 г. на основание 1418-2. III. от 
Протокол 36/19.12.2018 г. и заем за 2020 г. на основание 1577-6.  
от Протокол 39/24.04.2019 г. /Пр. №12д/   
    Разчет на разходи и обекти, финансирани с облигационен заем 
за финансиране на собствено участие по проекти, финансирани от 
оперативни програми на Европейския съюз и други инвестиционни 
проекти, на основание решение №1881-3-5/37/19.12.2014 г. на 
Общински съвет – Варна/Пр.12е/        
 

                
               
            
                
    
  
 
   
  
     
 
 
  
 
     
 
    
 
   

 

         - дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр.№4а/         
          /без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/  35 594 729 
 
        - дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“  
            по §51 и §52   /Пр. №4б/                                                                1 984 314 
           /без разходите на общинските предприятия „Инвестиционна политика“  
            и ОП „Управление на проекти и озеленяване"/ 
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        - дейност 832 Трансфер за местни дейности за зимно поддържане и 
снегопочистване на общински  пътища / Пр. №4в/                       237 368                                                              

 
ІV.  Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по 

функции и източници на финансиране по бюджета за 2020 г. в размер на 
62 901 121 лв., индикативен разчет за капиталови разходи по 
оперативни програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДЕС/ в 
размер на 100 653 350 лв., в т.ч. разчет за капиталови разходи за 
съфинансиране по оперативни програми и проекти / Пр. №4, Пр. №34/. 

 
V. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.127, ал.2 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет - Варна приема Разчет на 
разходите, финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления от 
продажба на нефинансови активи“/Пр.№8/. 

 
VI. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

приватизационни сделки в размер на 1 933 549 лв., вкл. преходен остатък 
от 2019 г. –  703 549 лв. /Пр.№15/. 

 
VII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. и 
чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.6 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - 
Варна приема Разчет за финансиране на капиталови разходи от целева 
субсидия за капиталови разходи по обекти за строителство и основен 
ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, 
в размер на 2 658 700 лв. /Пр. №10/. 

 
VIII. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по 

функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи 
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/. 

 
IX. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане 
на част от транспортните разходи, съгласно чл.34 от ПМС № 
381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2020 г. (Пр. №21)  

 
X. Приема лимит, програми, разчет за целеви разходи, субсидии и 

трансфери по бюджета:   
         1. Приема лимити за:        

1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи 
за основни заплати на служителите, съгласно чл.35 от ПМС № 
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381/30.12.2019 г.. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за  2020 г.  

1.2 Разходи за представителни цели на Kмета на община Варна и на 
Кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер 
на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл.89 от ЗДБРБ за  2020 г. в общ размер от 44 875 лв./Пр. №13/. 

1.3 Разходи за представителни цели в размер на 22 438 лв. на 
Председателя на Общински съвет - Варна като 1% от общия годишен 
размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл.89 от ЗДБРБ за  2020 г. /Пр. 13/ 

 
 2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 

разходи и субсидии по бюджета за 2020  г., както следва: 
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве и целеви субсидии по общинските програми /Пр. 
№22/ в т.ч.: 

2.1.1. „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 20 000 лв. по 
§43 „Субсидии  и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“;  

2.1.2. „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение 
на гръбначните изкривявания” 2020 г. - целево финансиране в размер на 20 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.3. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” 
– 2020 г. - целево финансиране в размер на 25 000 лв. по §43 „Субсидии  и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“; 

2.1.4.  „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - целево 
финансиране в размер на 16 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“; 

2.1.5. „Профилактика на онкологични заболявания"- целево 
финансиране в размер на 20 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

2.1.6.  „Профилактика на женското здраве" - целево финансиране в 
размер на  
20 000 лв. по §43 „Субсидии  и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.7. „Скрининг на преканцерози на маточната шийка" - целево 
финансиране в размер на 12 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 
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2.1.8. „Детско дентално здраве“ - целево финансиране в размер на 15 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.9. „Скрининг на очни заболявания"- целево финансиране в размер 
на 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.10. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“; 

2.1.11. „Профилактика за рака на гърдата" - целево финансиране в 
размер на 25 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.12. „Скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза "- целево 
финансиране в размер на 36 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ 

2.1.13.  „Зеленият двор на Варна“ - целево финансиране в размер на 
25 000 лв.  по  §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна. 

2.1.14.  „Ранно откриване, превенция и профилактика на 
усложненията от диабета –  диабетно стъпало“ - целево финансиране в 
размер на 10 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.    

2.2. „Социална програма на община Варна за 2020 г.“ в размер на 3 
781 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 57 000 лв. по параграф §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“ по /Пр. №16/.   

2.3. Програма „Спорт” – 1 661 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни 
клубове и организации – 1 241 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Спортни бази за спорт за всички“  и по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинствата“- 20 000 лв./Пр. №25/. 

2.4. Програма „Младежки дейности 2020“ - целево финансиране в 
размер на 815 960 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 5 000 лв. по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 21 000 лв. 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ и 390 600 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности за младежта“, /Пр. №26/. 

2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора“ 2020 – 250 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 129 000 лв. по 
параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 



59 
 

нестопанска цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 
№27/. 

2.6. „Социален туризъм “2020 г. - 21 000 лв. субсидии  по параграф 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Туристически бази“ /Пр. №28/. 

2.7. „Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на 
ученици и студенти с изявени дарби през 2020 г.“ – 153 000 лв., в т.ч. 
субсидии в размер на 22 000 лв. по параграф §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинствата“ и 63 000 лв. по параграф §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. №29/. 

2.8. „Програма на община Варна за приобщаващо образование на 
деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно 
социално положение през 2020 г.“ – 55 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 
20 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
образованието“ /Пр. №30/. 

2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 
специалисти в община Варна през 2020 г.“ – 115 000 лв., в т.ч. субсидии в 
размер на 5 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери 
за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
образованието“ /Пр. №31/. 

2.10. Програма за дейността на Наблюдателната комисия към 
Общински съвет – Варна – 38 380 лв., дейност „Общински съвети“ /Пр. 
№32/. 

 2.11. Програма „Международни и местни културни прояви за 2020 
г.“ – 3 514 675 лв., в т.ч. субсидии в размер на 1 000 375 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, 380 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ и 248 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинствата“, дейност „Други дейности по 
културата“ /Пр. №24/. 

 2.12. Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен 
ансамбъл „Варна“ при народно читалище „Христо Ботев-1928“ за 2020 г. – 
100 000 лв. като дофинансиране по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ в дейност „Читалища“ 
/Пр. №24а/. 

 2.13. Програма за паметниково, художествено-пластично и 
монументално изграждане на територията на гр.Варна – 212 800 лв. /Пр. 
№24б/. 

 2.14. Програма „Туризъм“ в размер на 4 203 779 лв., в т.ч. 166 000 
лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“ /Пр.19/ 
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2.15. Програма за проектиране на обекти, вкл. обекти - недвижими 
културни ценности по бюджета за 2020 г. - 2022 г. /Пр. №23/.  

 
3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и 

трансфери, както следва: 
3.1. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на 

основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ 
в размер на 200 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №2/;  

3.2. целева субсидия за лечебни заведения, в размер на 487 640 лв. по 
§55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“, в 
т.ч. 107 640 лв. по решение на Общински съвет - Варна № 1588-
6/39/24.04.2019 г. за обследване и изготвяне на енергиен одит, вкл. идеен 
проект, по проект за кандидатстване във фонд "Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници", изготвяне на проектно предложение и бизнес 
план, консултантска помощ при защитата на проекта пред фонд Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници" и изготвяне на тръжна процедура 
за избор на изпълнител по проекта;  

3.3. целева субсидия за осъществяване на общински програми за 
промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве – 2020 
г., разпределени по лечебни заведения, /Пр. №22/, както следва: 

-  на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І 
Варна ЕООД /Спортен диспансер/ - 65 000 лв. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/; 

-  на Варненско дружество по детска ендокринология – 16 000 лв., по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на СБОБАЛ Варна ЕООД – 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/; 

- на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р М. Марков“ /СБАЛОЗ „Марко Марков" ЕООД/ - 33 000 
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

- на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД - 20 000 лв., 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

- на „Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина“ - 
75 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/; 
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- на ДКЦ 1 „Св.Клементина " ЕООД - 9 000  лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/; 

-  на „Диагностично – консултативен център „Свети Иван Рилски“ – 
Аспарухово – Варна” ЕООД - 4 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на ДКЦ 3 ЕООД - 13 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на ДКЦ 4 ЕООД - 19 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

 -  на ДКЦ 5 „Св. Екатерина" ЕООД - 25 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

- на  Дентален център 1 ЕООД – 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

- на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 
- 25 000 лв. по §61- 02“ „Предоставени трансфери“ (-) за програма 
„Зеленият двор на Варна“ /Пр. №22/; 

3.4. целева субсидия на „Съюз на хотелиерите“ в размер на 20 000 лв. 
за организиране и провеждане на конкурс „Най-добър млад хотелиер", по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“/Пр. №19/;   

3.5. целева субсидия на „Съюз на хотелиерите“ в размер на 20 000 лв. 
за организиране и провеждане на конкурс „Най-добър млад аниматор", по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“/Пр.№19/;    

3.6. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и 
виноценителите в размер на 10 000 лв. за провеждане на национално 
изложение „Фестивал Вино и храна“, по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.7. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на „Да споделим Никулден“ в размер на 3 000 лв. по параграф 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.8. целева субсидия на Българската асоциация на ресторантьорите и 
хотелиерите за провеждане на туристическо изложение „Туризъм-експо 
дестинация Варна - 2020“ в размер на 20 000 лв. по параграф §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;   
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3.9. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на Черноморски туристически форум в размер на 20 000 лв. по 
параграф § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.10. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в 
размер на 15 000 лв. за организиране на празници на гроздолечението, 
виното и СПА терапиите с грозде и гроздови продукти в курорта „Св. Св. 
Константин и Елена" по параграф §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;   

3.11. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в 
размер на 30 000 лв. за популяризиране на курорт „Св. Св. Константин и 
Елена в чуждестранни TV програми, по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.12. целева субсидия на Варненската асоциация на туристическите 
агенции в размер на 15 000 лв. за организиране на бизнес срещи с 
участието на община Варна с представители на туристически пазари, по 
параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.13. целева субсидия на Клуб на професионалните готвачи в размер 
на 10 000 лв. за организиране и провеждане на „На върха на ножа“ – 
кулинарно състезание за непрофесионалисти, по параграф §45 „Субсидии 
и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;   

3.14. целева субсидия на Съюза на екскурзоводите в България в 
размер на 3 000 лв. за честване на „Международен ден на екскурзовода“, 
по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;  

    3.15. целева субсидия на народно читалище „Христо Ботев – 
1928“, гр. Варна за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл 
„Варна“ за  2020 г. в размер 100 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Читалища“ /Пр. №24, Пр. №24а/;    

  3.16. трансфери за подпомагане дейността на културни институти за 
съвместно финансиране, съгласно сключени договори с Министерство на 
културата по §61-02 „Предоставени трансфери“ в размер на 210 000 лв., 
както следва: за Театрално-музикален продуцентски център – Варна 
/ТМПЦ/  – 160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв. /Пр.24/;       

3.17. трансфери за Театрално-музикален продуцентски център – 
Варна /ТМПЦ/ за реализиране на постановки за участие в Международен 
музикален фестивал в размер на 80 000 лв. по §61-02 „Предоставени 
трансфери“ /Пр. №24/;   



63 
 

3.18. целева субсидия, в размер на 215 000 лв. на църковното 
настоятелство на храм „Свети мъченик Прокопий Варненски", както 
следва: в т.ч. 120 000 лв. за вертикална планировка, 95 000 лв. за вътрешни 
дървени врати, парапети - емпория и др., по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и 
други разходи за дейности по религиозното дело“ /Пр. №24/;        

3.19. целева субсидия, съгласно решение на Общински съвет – Варна 
№1532-5 т.3.21. от протокол №37/30.01.2019 г., в размер на 70 000 лв. за 
Митрополитски катедрален храм „Свето Успение Богородично“ за ремонт 
на покрива и на отоплителната инсталация , по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“ /Пр. №24/;  

3.20. целева субсидия за джамията в район Аспарухово в размер на 4 
875 лв. на основание решение на Общински съвет – Варна № 1289-
3/протокол 32/28.06.2018 г., по §45 „Субсидии и други текущи трансфери 
за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други 
разходи за дейности по религиозното дело“ /Пр. №24/;     

3.21. целева субсидия в размер на 150 000 лв., съгласно Наредба на 
Общински съвет  Варна за финансово подпомагане на "Проекти за 
озеленяване и благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на 
зелените площи, собственост на Община Варна-  за реализиране на 
проекти, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел“, дейност „Озеленяване“ /Пр. №2, Пр. №5/;     

3.22. целеви субсидии за общински програми, както следва: 
3.22.1. по програма „Аз успявам”- целево финансиране на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна“ 
ЕООД  /Спортен диспансер/ в размер на  20 000 лв. по § 43 „Субсидии  и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.22.2. по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” - целево 
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина І - Варна“ ЕООД  /Спортен диспансер/ в размер на  20 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.22.3. по програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с 
увреждания и проблеми в развитието”- целево финансиране на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Варна“ 
ЕООД  /Спортен диспансер/ в размер на  25 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.22.4. по програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - 
целево финансиране на Варненско дружество по детска ендокринология в 
размер на 16 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи 
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трансфери за юридически лица с нестопанска цел“; дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

 3.22.5. по програма „Скрининг на заболявания на щитовидната 
жлеза"- целево финансиране общо в размер на 36 000 лв., разпределени, 
както следва: СБАЛОЗ „Марко Марков " ЕООД  - 9 000 лв., ДКЦ 1 „СВ. 
Клементина" ЕООД - 9 000 лв., ДКЦ 3 ЕООД - 9 000 лв.,  ДКЦ 4 ЕООД  - 
9 000 лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.22.6. по програма „Профилактика на женското здраве” -  целево 
финансиране на СБАГАЛ „Проф.Д-Р Д. Стаматов" ЕООД в размер на 20 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр.№ 22/; 

3.22.7. по програма „Скрининг на преканцерози на маточната шийка" 
- целево финансиране общо в размер на 12 000 лв., разпределени, както 
следва  - ДКЦ 2 „Св. Иван Рилски" Аспарухово ЕООД – 4 000 лв., СБАЛОЗ 
„Марко Марков" ЕООД – 4 000 лв., ДКЦ 3 ЕООД - 4 000 лв.,  по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.22.8. по програма „Скрининг на очни заболявания"- целево 
финансиране в размер на 30 000 лв. на СБОБАЛ Варна ЕООД по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.22.9. по програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 
психоактивни вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. на 
МБАЛ „Света Марина” ЕАД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери 
за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.22.10. по програма „Профилактика за рака на гърдата" - целево 
финансиране в размер на 25 000 лв. на ДКЦ 5 „СВ. Екатерина" ЕООД по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.22.11. по програма „Детско дентално здраве"- целево финансиране 
в размер на 15 000 лв. на Дентален център 1 ЕООД по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“  /Пр. №22/; 

3.22.12. по програма „Ранно откриване, превенция и профилактика 
на усложненията от диабета – диабетно стъпало“ - целево финансиране в 
размер на 10 000 лв. на ДКЦ 4 ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

 
 3.22.13. по програма „Профилактика на онкологични заболявания" - 

целево финансиране общо в размер на 20 000 лв. на СБАЛОЗ „Марко 
Марков" ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
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нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №22/; 

 3.22.14. по програма „Социална програма“ - целево финансиране на 
6 малки проекти на неправителствени организации по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по социалното осигуряване“ общо в размер на 30 000 
лв./Пр. №16/; 

 3.22.15. по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация 
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно 
положение с традиционните християнски ценности и подкрепа на 
младежи, възпитани в институции и провеждане на беседи - пастирски и 
психологически въпроси“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
социалното осигуряване“ в размер на 20 000 лв./Пр. №16/; 

 3.22.16. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български 
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно 
за Коледа“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното 
осигуряване“ в размер на 7 000 лв./Пр. №16/; 

 3.22.17. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора“ – 129 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ дейност „Други 
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. №27/; 

 3.22.18. по програмa „Спорт” – 1 241 000 лв. по параграф §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Спортни бази за спорт за всички“ и 20 000 лв. по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“/Пр. №25/; 

 3.22.19. по програма „Младежки дейности 2020“  - 21 000 лв. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 390 
600 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, 5 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинствата“, дейност „Други дейности за 
младежта“ /Пр. №26/; 

 3.22.20. по програма „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии по 
параграф §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Туристически бази“ /Пр. №28/;  

 3.22.21. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби 
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 63 000 лв. по параграф §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, 22 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. №29/; 

3.22.22. по програма „Програма на община Варна за приобщаващо 
образование на деца,  ученици  и студенти от различни етнически групи и в 
неравностойно социално положение“ – 20 000 лв. по параграф §45 
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„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. №30/; 

3.22.23. по програма „Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите специалисти в община Варна“ - 5 000 лв. по параграф §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. №31/; 

3.22.24. по програма „Международни и местни културни прояви за 
2020 г.“ – 1 000 375 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ и 380 000 лв. по 
параграф §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, 248 000 по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи 
за домакинствата“дейност „Други дейности по културата“ /Пр. №24/; 

3.22.25. целево финансиране на фондация „Човек на фокус“ по 
програма „Международни и местни културни прояви“ в размер на 30 000 
лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“ /Пр. №24/; 

 3.22.26. по програма „Туризъм“ 2020 г. – 166 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“ /Пр. №19/. 

3.23. Упълномощава кмета на общината да договори условия по 
предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери.  

 
 4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 

съвет - Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, както следва за: 

4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност 
„Други дейности по здравеопазването” – 150 850 лв., в т.ч. 850 лв. 
преходни от 2019 /Пр. № 2/.  

4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на 
дейност „Други дейности по здравеопазването”– 238 660 лв., в т.ч. 78 660 
лв.преходни от 2019 г., /Пр. № 2/. 

Общо помощи по т.4.1. и т.4.2. – 389 510 лв. 
 4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 

бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” – 132 000 лв. в т.ч. 1 200 лв. преходни от 2019 г. /Пр. № 2, Пр. 
№ 16/. 

4.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 12 000 
лв./Пр. № 2, Пр. № 16/.   

Общо помощи по т.4.3. и т.4.4 – 144 000 лв. 
4.5. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 

дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/.  
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 4.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” – 9 422 224  лв., в т.ч. 
210 000 лв. преходни от 2019 г. /Пр. №9/. 

4.7. Утвърждава преходен остатък на приходите от дарения за 
бедствието от 19.06.2014 г. в кв. Аспарухово в размер на 162 617 лв. по 
§42-02 „Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“ в местна 
дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“ 
/Пр. № 2/.   

5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 
туристическия данък за 2020 г. /Пр. № 19/. 

6. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 
концесионни плащания през 2020 г. /Пр. № 33/. 

7.Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от такси 
за водовземане на минерала вода за 2020 г. /Пр. № 17/. 
           8.Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя 
на безстопанствените кучета за 60 000 лв. по бюджета на Общински 
приют за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  за 
притежаване на куче“, съгл. чл.175 от Закона за ветеринарно медицинската 
дейност /Пр. №1, Пр. №2/. 

 
XІ.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2020 г. в размер 

на 33 056 439 лв., /Пр. №11/. 
 
XII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще 

бъдат събрани през 2020 г. /Пр. №14/. 
 
XIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.8 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със 
средства от Европейския съюз и планирани трансфери за съфинансиране 
на проекти и програми на ЕС /Пр. №34 и Пр. №1/. 

 
XIV. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето 
на временни безлихвени заеми по индикативен годишен разчет за сметките 
за средства от Европейския съюз от бюджета на община Варна в размер на 
4 313 009 лв. за финансиране на проекти и програми на ЕС, до 
възстановяването на разходите от Управляващия орган /Пр.№34 и Пр. №1/. 

 
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.9 от 
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Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности за периода 
2020-2022 г., съгласно приложение /Пр.№ 36/.  

  
XVI. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 г., 
съгласно приложение /Пр. №20/. 

 
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.1 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през  2020 г. в размер на 340 700 000 лв. 

 
XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г. в размер на 287 000 000 лв.  

 
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.94 от Закона за 
публичните финанси, чл.8, ал. 5 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет - Варна определя разходи за изпълнение на дейности от 
местно значение за райони и кметства, които се финансират с 30 % от 
приходите от отдаване под наем на имоти - общински жилища, 
предоставени за управление на кметовете на райони или кметства по 
Закона за общинска собственост /Пр. №35/.   

 
XX. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет - Варна определя:  

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2020 г. - до 94 958 000 лв.  

2. Максимален дълг към 31.12.2020 г. до 161 791 000 лв.  
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 

бъдат издадени през 2020 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински 
гаранции към 31.12.2020 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 
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XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 и във 
връзка с чл. 4, т. 1 от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на Община Варна и във връзка с решения № 1030-
2/№23/21.12.2017 г. и № 1140-5/№2/21.03.2018 г. на Общински съвет – 
Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Изменя свои решения № 1030-2/№23/21.12.2017 г. и № 1140-5/№ 
28/ 21.03.2018 г. в точката, касаеща периода на ангажимент (срока за 
усвояване) за Транш 2 в следния смисъл: 

„Транш 2 период на ангажимент (период на поети задължения) – 36 
месеца от датата на подписване на договора за кредит.“ 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подпише 
Анекс към договор № Д18000497ВН/28.03.2018 г. с Европейската банка за 
възстановяване и развитие за изпълнение на т. 1 от настоящото решение. 

 
XXII. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.40 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет - Варна определя при изпълнението 
на бюджета за  2020 г. да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 
стипендии и  медикаменти 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, 

здравните и образователни заведения 
 
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 95 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна предвижда резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 10 000 лв. по параграф 
§00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност 
„Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия 
и аварии“ /Пр. №2/.   

 
XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 126 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на Общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните 
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 
дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 
се променя предназначението на средствата в края на годината. 



70 
 

 
 XXV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 104 , ал. 1, т.5 от Закона 
за публичните финанси, Общински съвет Варна дава съгласие при 
възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от 
бюджета на община Варна до възстановяването на разходите от 
Управляващия орган.  

 
 XXVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл.84, ал.6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема за 
сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета за 
2020 г. /Пр.№ 37/.  

 
XXVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.100, ал.2 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
община Варна: 

 - да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните разпоредители с бюджет. 

 - да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет 

  - да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 

 - в изпълнение на решение на Общински съвет № 567-7/№ 
14/20.12.2016 г., възлага на Кмета, средствата за хранене на децата в 
общинските детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да 
им бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън 
делегираните им бюджети. 

 - възлага на кмета на община Варна функцията по изграждането, 
основния ремонт и реконструкцията на спортни и фитнес площадки на 
открито в училищата и основния ремонт и реконструкцията на площадки 
за игра на открито и спорт в детските градини, включени в Разчета за 
капиталови разходи - функция „Образование“ /Пр. №4/ и в качеството на 
възложител по Закона за обществените поръчки да осъществи 
необходимите действия. Средствата да бъдат определени и утвърдени със 
самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на училищата и 
детските градини. 

 
   XXVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.125 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава Кмета на 
община Варна, както следва: 
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          1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година: 
          1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност 
          1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите 

2. в изпълнение на правомощията си по т.1, Кметът издава заповеди 
         3. след извършване на промените, Кметът включва информация за 
същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  

 
XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на община Варна: 
 - да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по 
национални програми и от други източници  за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
 - да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници на финансиране за авансово финансиране на европейски 
програми и проекти при необходимост. 
 - да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници за авансово финансиране и съфинансиране при необходимост 
при реализиране на програми и проекти. 
 - да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми, 
съгласно изискванията на Министерство на финансите. 
 - да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет 

  Който е съгласен, моля да гласува.  
 

Резултати от гласуването: за – 10; против - 1; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 
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ВТОРА ТОЧКА 
 

Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 

Варна с рег. № РД19019989ВН-008ВН/29.01.2020 г. и писмо от ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ с рег. № 
РД19019989ВН-009ВН/04.02.2020 г., относно даване на съгласие 
и упълномощаване на кмета на община Варна да издаде запис на заповед в 
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“, част 
от процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020“.  

Имаме положително становище от ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество“. 

Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 
Варна и да вземем следното решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД19019989ВН-008ВН/29.01.2020 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие и упълномощава кмета на община Варна да 
издаде в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж" 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие", 
Запис на заповед по образец със срок на предявяване за плащане до 
09.08.2022 г. (два месеца след приключване на проекта), гарантиращ 
пълния размер на исканото авансово плащане в размер на 970 316,34 лева 
(деветстотин и седемдесет хиляди триста и шестнадесет лева и тридесет и 
четири стотинки) по Административен договор за безвъзмездна финансова 
помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.002-0005-C01, РД-02-37-
118/10.10.2019г. за изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0005 
„Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“ в рамките на 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020“, съгласно приложение към 
настоящото решение.  

  
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 
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ТРЕТА ТОЧКА 
 
  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20002139ВН/30.01.2020  г. и писмо от ПК „Европейски 
въпроси и международно сътрудничество“ с рег. № РД20002139ВН-
001ВН/04.02.2020 г., относно даване на съгласие Община Варна да 
кандидатства с проектно предложение „Рехабилитация, модернизация и 
изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на 
системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, 
„Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по 
програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност“. 

Имаме положително становище от ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество“. 

 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002139ВН/30.01.2020  г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 
изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и 
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“; 

2. Собствеността, видът и предназначението на придобитото 
оборудване/актив, обект на финансиране по проект „Рехабилитация, 
модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и 
мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район 
„Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на Община 
Варна“, няма да бъде променяно за период, не по-малък от 5 години след 
одобрение на финалния отчет по проекта, като гарантира, че в рамките на 
този период тe ще се използват за целите на проекта. 

 3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение 
„Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за 
управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в 
район „Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на 
Община Варна“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ, Община Варна да осигури средства от бюджета на Община Варна 
за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от 
Програмата. 
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Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 
  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кмета на община 
Варна предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19024173ВН/20.12.2019 г. и писмо от ПК „Младежки дейности и спорт с 
рег. № РД19024173ВН-001ВН/03.02.2020 г., относно даване на съгласие 
Община Варна да поеме разходите за наем на зала за спортна гимнастика 
за нуждите на Спортно училище „Георги Бенковски“. 

  
Имаме положително становище от ПК „Младежки дейности и спорт“. 
 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 103, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 
от Закона за физическото възпитание и спорта и по предложение от Кмета 
на Община Варна с рег. № РД19024173ВН/20.12.2019 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие си Община Варна да подпомогне Спортно училище 
„Георги Бенковски“, като поеме разходите му за наем на зала за спортна 
гимнастика в размер на 49 928 лв. (четиридесет и девет хиляди деветстотин 
двадесет и осем лева) годишен наем, общо за две години (2020 г.  и 2021 г.) 
- 99 856 лв. (деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и шест лева). 

Средствата да бъдат осигурени като трансфер по §61-02 )-) от 
приходната част по бюджета на Община Варна за 2020 г. и 2021 г. 

Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 
договор за отпускане на финансови средства на Спортно училище „Георги 
Бенковски“ за поемане на разходите му за наем на зала за спортна 
гимнастика общо за две години (2020 г.  и 2021 г.) - 99 856 лв. (деветдесет 
и девет хиляди осемстотин петдесет и шест лева). 

  
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 13; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 
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ПЕТА ТОЧКА 
 
  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от Стоян Йорданов 
Стоянов, Председател на УС на СНЦ „Местна инициативна рибарска 
група“ Варна с рег. № ОС19000723ВН/27.11.2019 г. и писмо от дирекция 
„Европейски и национални оперативни програми“ с рег. №  
ОС19000723ВН-002ВН/08.01.2020 г., относно упълномощаване на Кмета 
на Община Варна да издаде Запис на заповед за проект  „Изпълнение на 
стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна 
инициативна рибарска група варна, район Аспарухово-Белослав-
Аксаково“ по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем 

средното решение: 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Стоян 
Йорданов Стоянов, Председател на УС на СНЦ „МИРГ“ Варна с рег. № 
ОС19000723ВН/27.11.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и 
упълномощава кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 
Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 165 197.24 лв. (сто шестдесет и 
пет хиляди сто деветдесет и седем лева и двадесет четири стотинки) за 
обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане за 2020 г. 
на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово 
- Белослав – Аксаково“ по Административен договор № МДР-ИП-01-
75/10.07.2018 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
текущи разходи и популяризиране на стратегията за водено от общностите 
местно развитие и Споразумение за управление на стратегия за водено от 
общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. сключени 
между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район 
Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и управляващия орган на Програма за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура BG14MFOP001-4.002 
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие", 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно приложение 
към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно - процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда - във връзка с кратките срокове за 
усвояване на средствата по проекта, именно: съгласно т. 8 от Приложение 
№ 9 към подписания Административен договор № МДР-ИП-01-
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75/10.07.2018 год. следва да бъде изготвен и одобрен годишен бюджет за 
следващата календарна година. 

 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам да разгледаме предложение от кмета на Община 

Варна с рег. № РД20002161ВН/30.01.2020 г. и писмо от ВрК „Структури и 
общинска администрация“ с рег. № РД20002161ВН-001ВН/05.02.2020 г., 
относно одобряване на промяна в общата численост на „Комплекс за 
социални услуги за деца и младежи“. 

 Имаме положително становище от ВрК „Структури и общинска 
администрация“. 

 
 Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 
  

На основание чл. 21, ал.1, т. 2  и чл.17, ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.18, ал. 1, т. 2, чл. 18а, ал. 1 и 
ал. 2 от Закона за социално подпомагане и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002161ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – 
Варна увеличава числеността на персонала на второстепенният 
разпоредител с бюджет „Комлекс за социални услуги за деца и младежи“, с 
адрес за управление - гр. Варна, ул. „Константин и Фружин“ № 42, с една 
щатна бройка на длъжност „шофьор“ по бюджета на Oбщина Варна, 
дейност 530 Център за настаняване от семеен тип, функция V. Общата 
численост на персонала от 94,5 щатни бройки става 95,5, считано от 
01.01.2020 г.   

  
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
СЕДМА ТОЧКА 

 
  Бранимир БАЛАЧЕВ 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение предложение от кмета 
на Община Варна с рег. № РД20002158ВН/30.01.2020 г. и писмо от ВрК 
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„Структури и общинска администрация“ с рег. № РД20002158ВН-
001ВН/05.02.2020 г., относно одобряване на промяна в общата численост 
на „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“. 

 Имаме положително становище от ВрК „Структури и общинска 
администрация“. 

 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 2 и чл.17, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1, т.2 и чл. 18а, ал.1 и 
ал.2 от Закона за социално подпомагане и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002158ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – 
Варна увеличава числеността на персонала на „Приют за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица“ с капацитет 100 места в 
общежитие бл.А, на адрес ул. „Петко Стайнов“ №7, със статус на 
второстепенен разпоредител с бюджет, местна дейност, Функция V 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по бюджета на Община 
Варна, дейност 553 „Приюти“ с четири длъжностни щатни бройки -
„огняр“. Общата численост на персонала се увеличава от 18 на 22 броя 
щатни бройки, считано от 01.01.2020 г.  

 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 15; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 
 

ОСМА ТОЧКА 
 

Колеги, предлагам да разгледаме предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20002275ВН/30.01.2020 г. и писмо от ВрК „Структури и 
общинска администрация“ с рег. № РД20002275ВН-001ВН/05.02.2020 г., 
относно одобряване на промени в общата численост и структура на 
общинската администрация. 

Имаме положително становище от ВрК „Структури и общинска 
администрация“. 

 Става въпрос за създаване на нова дирекция „Екология и опазване на 
околната среда“ от няколко дирекции отделна специална. 

 
Мария АНГЕЛОВА 
Колеги в момента има сектор „Екологичен контрол“, който е с 

численост 20 човека. Това, което се предлага като нова дирекция с 
увеличаване на щата със седем бройки не смятам, че е удачно. Смятам, че 
се получава раздуване на администрацията. Ако би било да се приеме 
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увеличаване на този щат. Мисля, че тези допълнителни бройки биха били 
по-ефективни, като работа и действие на терен т.е. в отделните кметства. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само да напомня, че ще има кадри и от сегашните дирекции, за да 

може да се обособи тази дирекция. Ръководните кадри ще бъдат назначени 
с конкурс. 

 
Нора МОМЧЕВА 
Ние не говорим за увеличаване на числеността. Става въпрос за 

преструктуриране в рамките на съществуващата численост. Щатните 
бройки са от различните дирекции, които формират новата дирекция и те 
ще бъдат прехвърлени. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението на кмета на община 

Варна и да вземем следното решение: 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002275ВН/30.01.2020 г., Общински съвет - 
Варна одобрява промени в общата численост и структурата на общинската 
администрация, считано от 01.03.2020 г., както следва: 

1. Създава дирекция "Екология и опазване на околната среда" в 
общата администрация на Община Варна; 

2. Прехвърля 7 щатни бройки от дейност 623 „Чистота" в дейност 
122 „Общинска администрация“ - дофинансиране; 

3. Одобрява структура на общинската администрация на Община 
Варна, организирана в дирекции, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 12; против - 0; въздържали се - 3, 
предложението се приема. 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА 
  

  Бранимир БАЛАЧЕВ 
        Колеги, предлагам да разгледаме  предложение от управителя на 
ДКЦ „Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД с рег. № 
ОС19000758ВН/18.12.2019 г. и писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № 
ОС19000758ВН-001ВН/31.01.2020 г., относно разрешение за сключване 
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на договор за банков кредит за погасяване на задълженията на лечебното 
заведение. 

Имаме положително становище от ПК „Здравеопазване“. 
  Кредитът е в размер на  80 000 лв. 
 

    Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем 
следното решение: 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, т. 5 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет - 
Варна дава съгласие за теглене на банков кредит за оборотни средства в 
размер на 80 000 /осемдесет хиляди/ лв. и одобрява Договор за банков 
кредит, продукт „Бизнес кредит“ № BL70158 между Банка „Юробанк И 
ЕФ  Джи България“ АД и „ДКЦ Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“  
ЕООД, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 9; против - 1; въздържали се - 5, 
предложението се приема. 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА 
 

  Бранимир БАЛАЧЕВ 
  Колеги, предлагам да разгледаме на молби от граждани, относно 

опрощаване на държавни вземания. 
Решението ни е да не се опрости задължението. 
Преписката по молба на Христо Христов  изпратена до Президента 

на Република България, относно опрощаване на дълг  за недобросъвестно 
получени суми за лична пенсия за осигурителен стаж и становището на 
ТД на НАП Варна искането за опрощаване е неоснователно.   

 
Колеги, предлагам да гласуваме предложението и да вземем следното 

решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС19000134ВН/15.03.2019 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да  не се опрости задължението на Христо Христов от 
гр. Варна.   
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Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 

        Резултати от гласуването: за – 9; против - 0; въздържали се - 4, 
предложението се приема. 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 
Край на заседанието: 15:15 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „ФБ“:                                                         
 
______/П/___________                                            ______/П/___________ 
 
/Бранимир БАЛАЧЕВ/                                             /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 
 

 


